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Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"Barangsiapa yang menghatamkan (bacaan)

Al Qur'an, ia memiliki doa yang mustajab."

TafshlhruMas'ud



Ucapan Terimakasih

Allah Ta'ala berfirman dalam hadits Qudsi,
, :, . c ' t' 't',S*-,b'pt$'-;?U'# lJ'51 ,fff I q* 

r

'"Wahai hamba-Ku, kamu tidak berwhtr kepada-Ku selagi knmu

fidak berterimakasih kepafu orang yang melalui tangannya Ku-
bqikan kebaikan kcpadamt."

Nabi SAWbersabda"

t-i\v y)'^1;,* r, \Y i'oy i;K GrV'el e U
ii irr

"Barangsiapa yang berfuat kcbaifun kepada kalian, maka

batoslah kebaikawya. Jiha kalian tid& mendqatkan sesuatu

urrtuk twnbalas kebaikmrya, maka berdoalah kcpada Alloh
tnuhy*"

Tidak ada png bisa kulah*an 
-sebelum 

melakukan kerja keras

ini- kecuali mengucapkan baEJAak terimakasih kepada semua pihah
yang telah berperan hingga pekerj:ran ini selesai dengan baik. Aku berdoa

kepada Allah yang Matra Luhtrr dan Tinggi, agil memberinya pahala

sebagai balasan atas kebaikaurya gfiil.:Li34"itf;. (Dan Altah pada

sisi-Nyapahalayangbaik) (Qs. Aali Imraan [3]: 195).

Secara ktusus aku menyanpaikan terimakasih kepada dosemku,

DR. Husain Muhammad Nushshar, yang mengadakan proyek

pengumpulan tafsir-tafsir sahabat dan tabiin (di Fakultas Sastra,

Tafsirtrbnulvfas'ud , =t "FT



Universitas Kairo). Beliau-lah yang memilihlar agar mengerjakan tesis(*)

ini dan membimbingku selama beberapa tahun. Beliau tidak menutup

pintu dariku dan tidak henti-hentinya mernberi nasehat kepadaku. Beliau

meluangkan waktu dan pikirarrnya'untukku, )xang tidak bisa kutebus

hanya dengan sekedar ucapan terimakasih dan pujian.

Aku juga mengucapkan terimakasih kepada gunr besar, Mahmud

Muhammad Syakir, atas bimbingan dan arahannya berkenaan dengan

methode penyusun tafsir, mempelajari sanad-sanad dan mengatasi

kesulitan yang muncul setelah itu.

Tak ketinggalan pula, Aku ucapkan terimakasih dan pujian

kepada para dosen dan rekan-rekanku di Fakultas Sastra, Junrsan Bahasa

Arab dan Lembaga Bahasa Arab di IGiro atas bantuan dan motivasinya

selama masa studi ini.

Akhirnya, kerja keras ini tidak akan bisa tampak cahayanya

(hasilnya) jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada onmg-orang

tertentu yang dianugerahi sifat dermawan dan kelapangan jiwa. Mereka
berupaya mengangkat martabat orang fua dan saudara-saudara mereka,
yaitu: yang mulia raja Faisal bin Abdul Aziz Alu Sa'ud, al maghfurlah.
Dengan kehendak Allah, beliau akan menjadi orang yang selalu

dikenang. Lalu meieka yang mendirikan "Muassasah Al Malik Faishal At
Khairlryah (Yayasan Raja Faisal Al Khairiyyaft,)' untuk memberikan
sumbangan di berbagai ladang kebaikan. Di antaranp adalah dengan

menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan, yayasan inilah yang mendanai
pencetakan buku ini. Semoga Allah mernbalas apa )ang mereka lakul€n
dengan mernberi pahala yang sebaik-baiknya. Dan semoga dengan

perantara4n mereka dan orang-orang seperti merek4 Allah memberi
manfaat kepada Islam dan kawn muslimin.

Muhammad Ahmad Isawi

' Buku ini asalnya menrpakan tesis png disidanglcan di Universitas Kairo pada
tahrur 1400 IVl980Iv{, dm penulisnya nrernperoleh gelar Magister (MA) dengan nilai
Mtm$az (excellent). Tesis ini dircksneadasikam agr dicetak lalu didistribusikan ke
universitas{iversitas lain.

Tafsir lb:o-lulas'ud



Kaa Pengantar
DR. HusainNushshar .

Dekan Fakultas Sastra Universitas Kairo

Buku yang berada di hadapan pe,mbaca ini adalah sebuah tesis

yang dibuat oleh saudara Muhammad Isawi untuk mernperoleh gelar

Magister dalam bidang sastra di Junrsan BahasaArab.

Ketika Muhammad Isawi mengajukan tesis ini untuk dikerjakan

dibawah pengawasanlan, aku mernintanya agar memasukkannya dalam

studi-studi agama, dan ia pun menyetujuinya. Sebelumnya aku telah

menyusun rencana panjang unfuk menulis sejarah ilmu tafsir dengan

meneliti tafsir-tafsir yang masih tersisa {aik yang masih berbentuk

manuslcrip atau yang sudah dicetak- dengan penelitian yang jeli dan

benar. Lalu kami uraikan sisi-sisi ilmiahnya baik dalam materi mauprm

methodenya, kemudian dari tafsir-tafsir yang masih ada ini dan sumber-

sumber lainnya, kami akan me,nyusun tafsir-tafsir yang buku-bukunya

belum sampai kepada kita. Kami akan menyusun dan met-tahqiq-nya

lalu mempelajarinya, sebagaimana kami mernpelajari tafsir-tafsir yang

masih ada. Jika kami telah selesai melalnrkan pekerjaan ini, berarti kami

telatr mempersiapkan pondasi yang bisa dibangun di atasnya sebuah

bangunan yang benar dan tegak tcntang sejarah ilmu tafsir.

Studi pertama, aku buat untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud yang

terkenal memiliki hubunean dengan Al Qur'an, yang dari perkataan-

perkataan dan pendapat-pendapatnya saya telah menimba berbagai buku.

Kemudian tugas ini aku serahkan kepada Muhammad Isawi untuk diteliti

,!r I

Wshlbya lvlos'ud



tafsirnya dibawah pengawasanku. Maka dimulailah studi ini, dialfiiri
mencari bahan-bahan tesis di perpustakaan Arab.

Mulanya saya khawatir ia akan meninggalkan pekerjaan ini
sedikit demi sedikit, tapi, ternyata mahasiswaku ini adalah seorilng )xang

penyabar dan pekerja keras yang tidak pemah bosan dan putus asa. Ia

tidak berhenti untuk bekerja keras dan meluangkan waktunya. Ternyata

bahan yang ia peroleh lebih banyak dari yang kami perkirakan

sebelumnya.

Ia pun mulai mengerjakan tesis ini de'ngan cara menghimpun

segala sesuatu yang perlu dihimpun hingga selesai dan sampai di hadapan

kami. Sebagaimana tesis ini juga dipersembahkan kepada para pembaca

dalam bentuk buku yang telah dicetak

Kemudian aku menyampaikan tesis ini ke dewan universitas

untuk disidangkan. Ternyata dewan kampus sangat kagun dan memberi

nilai mumtaz (excellent), juga merekomendasikan agar tesis ini dicetak.

Aku sangat puas dengan tesis atau buku ini, karena ia telah

mewujudkan apa yang telah kurencanakan sebelumnya. Karena ifu
sangatlah pantas jika penulisnya diberi predikat peneliti berbakat dalam

bidang yang Allah telah memilihkan untuknya. Kami berharap semoga

setelahnya akan muncul rekan-rekan yang dapat menyempurnakan
jalannya dan melangkah sesuai langkahnya, ?EN kita bisa mencapai

tujuan yang sebelumnya telah kurencanakan.

Aku melihat bahwa rencana ini sangat layak untuk diterapkan

pada semua disiplin ilmu. Selama ini, kita telah kehilangan banyak hal
karena bersikap acuh terhadap masalah ini. Kita hanya berkutat pada

lingkaran membosankan yang tidak bisa sampai pada sesuatu yang

penting. Kita tidak bisa menganalisis sesuatu yang baru dan tidak bisa

mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui, dan kita tidak bisa

mefldapatkan tambahan sesuatu yang baru dari ilmu orang-orang

terdahulu yang tentunya sangat bermufu.

Buku ini kupersembahkan kepada para ulama, dengan harapan

mendapat respon positif den.perhatian dari mereka, sehingga nantinya

Tdli,r.Ibnulvlas,ud

ir



akan muncul makalah-makalah yzng isiryra memberi laitik membangun

dan evaluasi, yang mudah-mudah bisa diaurbil manfaatrya oleh penulis,

juga aku dan ternantemanku di junrsan Bahasa Arab fatoltas sastra

Universitas Kairc, bahkan oleh seh[uh universitas Arab dan Islam'

HanyaAllah.lahyangme,rrberipetnjukkej-alanyarrgbenar.

DR. Husain Nushshar

Wdrlbnul,fias'ud 
fTl



B i s mil I a hin ahm anin ahim

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan
Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada malhluk Allah yang
paling baik, juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang
yang mengikutinya dengan baik hingga hari pembalasan. Wa ba,du;

Al Qur'an Al Karim ditunrnkan sebagai undang-undang samawi
yang komprehensif, yang dengannya Allah telah menutup risalah-risalah
kepada para mal*rluk-Nya. Dia menjamin keberlangsungan dan
kelanggengannya, sebagaimana Dia menghalangi faktor-falctor kerusakan
padanya. Hal ini Dia nyatakan dalam firman-Nya, €r-TritjrL
(Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan
Sesungguhnya lcami benar-benar memeliharanya).

Al Qur'an diturunkan pada bangsa ),ang buta huruf. Lembaran-
lembarannya ada pada dada anak-anaknya. Turatsnya ada pada onmg-
orang yang mahir dalam ilmu tata bahasa dengan berbagai disiplin
lainnya. Ia merupakan mukjizat dalam hal penjelasan dan
kesempumaannya, ymg dapat menaklukan ahli balaghah dan dapat
menrmdukan kemahiran para sastrawan dan penyair

Allah Ta'ala memuliakan, melebihkan dan mensucikannya. Dia
menjadikannya sebagai bagian dri shalat, )xang mana shalat tidak akan
sempuma kecuali dengan membacanya. Dia menjadikan bacaannya
sebrgli ibadall menyibukkan diri deirgannya sebagai kemuliaan dan
me,mfokuskm diri padanya sebagai keutamaan.

Tdldnlb:rrlvlrrs'ld
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Sebagai bukti dari janji Allah yang akan menjaga kitab ini,

Rasulullah SAW me,ngnrupulkan para sekretaris dari kalangan

sahabatnya untuk me,nkodifikasikannya agar tidalc lekang oleh zaman.

Nabi SAW sangat bersemangat dalam menjelaskan kandungan Al

Qur'an, baik yang bertrpa hukum-hulom, syariat-syariat, petuah-petuatt

dan pelajaran-pelajaran" sebagai implementasi dari firman /Jllah, 
-({;V

Qrujili rd1tiY q4'{} Jb$ 611 (Keterangan-

lreterangai [mujizat] dan kitab-kitab. Dan Kami tuntnkan kcpadamu Al

Qur'an, agar kamu menerangkan lcepada umat manusia apa yang telah

diturunkan kcpada merekt dan supayg merekn memikirknn) (Qs.-An-

Nalrl [16]: 44), dan firman-Nry , gitl A',;-e.*y;St ,3&ffjU;
@ 6ti- ,,AI?n art bl.j{fr (Din Kami tidak menurankan

kepadamu Al Kitab [Al Qur'anJ ini, melainkan agar kamu dapat

menjelaslran kcpada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan

menjadi petunjuk dan rahrnat bagi lwum yang beriman) (Qs. An-Nahl

116l:6a).

Para sahabat sangat antusias dalam mengarnbil apa )ang terucap

dari Al Qur)an dan berserrangat dalam menghapalkannya, 
-sebab

perkataan beliau tidak berdasarkan hawa naftu diri sendiri "r;titiritt
€l- (U*pannya itu tiada lain hanyalah wahyt yang diwahyt*an

[kepadanyaJ). Apabila Al Qur'an menrpakan sumber tasyri'n@,
maka hadits merupakan sumber tasy'i'kedua, merinci sesuatu yang

global daxi Al Qur'an, menjelaskan sesuahr yang masih samar darinya

dan menj adi t aqyid bagp sesuattr yarg mutlak darinya.

Meskiprur mereka mertrpakan orang-omng yang paling dekat

masanya dengan masa tunmnya apt dan hukum-hulumnya, paling hapal

tertadap kandungan bahasa Arab nada masa itu- baik yang berupa

teks, ungkapan mauprm arti, tapi mereka selalu mendatangi Nabi SAW

untuk menanyakan taftir ayat yang mereka tidak bisa dan untuk meminta

purjelasan ayat-ayat yang mereka belum memahaminya. Dan, Rasulullah

SAW selalu bersegera me,njelaskan kepada mereka kandungan ayat-Lya\

baik yang berkaitan dengan hutum-hukum atau yang lainnya.

Tdldr.Ibwlvls'ud f-rI



Tidak semua orang yang berbicara'bahasa Arab dapat memahami

Al Qur'an, dan tidak semua orang yang berbicara bahasa Arab dapat

menafsirkan kitab Allah, dan segala sesuatu yang terkandung di

dalamnya, berupa masalah-masalah pelik, tidak mutlah untuk

mengetahqinya kecuali orang-onmg yang berilmu. Allaf Ta'alberfirmm,

{ySisr b * i, Y -*9('tJh ld, a i'}i:sii ni S; tt 
"3'rLJt6#Vi UjT (Padahal tidak ada yang mengetahui ta\vilnya melainkan

Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami

beriman kepada cyat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi

Tuhan kami', dan tidak dapat mengambil pelajaran [daripadanyaJ
melainkan orang-orangyang berakar/ (Qs.Aali Imraan [3]: 7).

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dapat menafsirkan ayat-ayat Al

Qur'an adalah orhng-orang )ang merniliki pengetahuan agama dan

pokok-pokoknya. Adaptrn manusia yang paling baik dalam hal ini adalah

para sahabat yang hidup sezaman dengan turunnya ayat dan mendapati

penjelasan yang terdapat di dalamnya, serta mengetahui kandungan

bahasa Arab dengan berbagai gaya batrasanya.

Di kalangan para sahabat ada beberapa omng yang terkenal

pandai dalam bidang taftlr, ada pula yang pengetahuannya tentang tafsir

hanya sedikit dan sebagian lairnya mengetahui lebih banyak tmtang

tafsir. Adapun di antara para sahabat yang pengetahuannya tentang tafsir

hanya sedikit adalatr Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar dan Utsman

RA,, dan ditambah dengan khalifah keernpat yaitu Ali bin Abi Thalib

Kanamallahu Wajhah. Kemudian selain mereka ada juga beberapa

salrabat yang terkenal dalam bidang tafslr, yaitu Abduilah bin Mas'ud,

Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabi! Abu Musa AI Asy'ari, Abadilah yang

empat dan Unmrul Mukninin Aisyah RA Semoga Allah senantiasa

melimpalrkan keridhaan-Nya kepada mereka semua.

Adaprur sahabat yang paling banyak meriwayatkan tafsir adalah

Abdullah bin Abbas (salah seorang'Abadilah png empat), kemudian

Abdullah bin Mas'ud. Keduanya menrpakan sahabat yang paling banyak

merniliki riwayat aftir.
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Keistimewaan Ibnu Mas'ud dari yang lainnya adalah, ia lebih

dulu masuk Islam dan paling dekat dengan Rasulullah sAw. Dia-lah

sahabat yang pertama kali dikelilingi murid-murid yang ingin menglrapal

pendapat-pendapatnya dan mengarnbil ilmunya, yang mana mereka

membentlk sebuah Madrasatr di Kufah'
***

Ketika berniat menglrimprm tafsir Abdullah bin Mas'ud dari

kitab-kitab Turats Islam, aku mulai membaca Tafsir Ath'Thabari (Jami'

Al Bayan)dan mengeluarkan segala yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud

hingga berhasil mengtrimpun banyak riwayat. Aku mengurutkannya

sesuai trutan surah dan ayat-ayat dalam mushaf. Kemudian aku

membaca Tafsir As-suyrthi (Ad-Durr Al Mantwr'S )rang hanya

mmiwayatkan hadits-f,adits Nabi dan atsar-atsar sahabat dan Tabiin

tentang taftir Al Qur'an' Di dalarmya banyak diternrkan hadits dan atsm

dari Ibnu Mas'ud. Kerrudian alnr membaca referensi-refercnsi laimya

}Eng darinf'a aku menganrbil Ta8ir Ibnu MasM'

Awalnya aku mengira bahra pekerjaan ini almn mudah dilakukan

dan akan deogan cepat dapat bahan-bahan Tafsir Ibnru

Mas\d. Lalu alcu mengqutkmnya dan mennlisr5ra kembali sesuai urutan

surah-$rah dalmr mushaf dan ryt " ayat di dalam surah Barulah aku

menyadari bhxra pkerjaan ini sagat sulitmtrrk dilalrrkan, )'ang secam

otomatis mengfaruskan al(u uuerk bekerja keras. Tidak ada yang

me,ngetahui sejanh mana keleffian ini kecuali Allah SWT. Yang

demikian ini aku lakukm dengantrjuan agArjangan sarrpai salah dalam

menulis kalimat atau laftzh atau pe,ndapat yang dirdsbatkan kepada Ibnu

Mas'ud di baris ini atau itu. Kanena acap kali perawi atau mufassir

menyebutkan pendapat Ibnu Mas'ud di tengahaengah perkataannya atau

riwayatnp.

Pekerjaan ini, yang memerlukan ketelitian dan kejelian serta

kewaspadaan ymg sempuma sangAt memberatkan jiwa dan menimbulkan

kebosanan serta kejeiruhan luar biasa, lorena aku harus me'ngUnrtkan,



&
,g
f

sehingga diperlukan tambahan kesabaran dan napas panjang dalam
membaca, meneliti dan menganalisanya.

Demi Tafsir Ibnu Mas'ud ini aku harus menghabiskan waktu
lebih dari 3 tahun. Selama waktu tersebut aku telah menghimpun banyak
sekali atsar dan pendapat-pendapat Ibnu Mas'ud dan qiraat-qiraatnya,

dengan cara melihat referensi )xang berjumlah 25 kitab yang darinya
terhimpun semua perkataan Ibnu Mas'ud, perbuatannya atau apa saja 

.

yang dilihatnya. Pembaca akan melihat begitu banyak riwayat yang telah
dihimpun. Disinilah muncul kehanrsan dalam diri untuk teliti dan hati-
hati dalam menghirrrpun riwayat-riwayat Ibnu Mas'ud di semua referensi
ini, hingga riwayat-riwayat png berulang-ulang.

Dasar-dasar Pengumpulan Tafsir Ibnu Mas'ud

hilah .dasar-dasar yang menjadi patokan pengenghimpuna4 Tafsir
Ibnu Mas'ud dan men-takhrij-nya berlandaskan urutan sejarah
(berdasarkan sejarah dan masa hidup penulisnya):

1- Al Mtmaththa',lmsl Malik bin Anas bin Abu Amir At Ashbahi
Al Madani (179 ID, imam Darul Hijrah. kri merupakan sumber
pertama yang darinya terarnbil materi Tafsir Ibaru Mas'ud. Akan
tetapi riwayatnya tidak di-sanad-kan kepadanya dan hanya
merupakan riwayat-riwayat Balaghot dan mursal. Namun riwayat
semacam ni shahih menunrtnya. Ia berkata dalam Kasyf Azh-
Zhunun, "Ia kitab lama png di dalarmp berisi himpunan hadits-
hadits shahih menurutnya, tidak menunrt istilah Ahli Hadits, karena
ia berpendapat bahwa hadits-hadits marsal dan balaghat shahih.
Demikianlah yang disebuflrm dalam An-Nukat.,,(r)

2- Musnad Ar-Rabi'Al Jami'Ash-Shahih, imam Ar-Rabi'bin Habib
bin Amru Al Azdi Al Bashri (salah satu imam abad kedua
hijriyaS;czl dengan susurum Abu Ya'qub yusuf bin Ibrahim Al

' XasyflArAuaun 2: 1907.
' Dalarn hatasra ju&l rdrl abno' Qam Al Bi'tsah. Aku korreksi dari catatan

Ab&dlah bin Hsnid As-Salimi as kitab ini- I :3.

Tefsirlhwlvlas'ud



Warajlani yang diterbitkan oleh Ab&rllah bin Hamid As-Salimi. Ia

meiryebutkari bahwa penyg$mnya me,lrgfuimpun banrrak atsar yang

dijadikan Ar-Rabi' sebagai bantahan terhadap lawan-lawannya. Ia

juga berkata, "Musnad ini merupakan kitab hadits yang paling

;hahih dan pahng tinggi sanad-nya. Yarig munqathi' atau yang

mursal atau yang balagh hukumnya adalah s€perti hadits shahih

karena keabsahan perawinya dan karena tersambungnya dari jalur-

jalur lain.(3) Akan tetapi hukum secara umum ini tidak sah untuk

dijadikan sebagai referensi purelitian ilmiah.'(a)

Musnad Asy-Syaf i, imam Abu Abdullatr Muhammad bin Idris

Asy-Syaf i Al Qurasyi (204 H), yang disunan oleh Muhammad

Abid As-Sindi, pendahuluan dan pengenalan buku oleh Muhammad

Tllhid Al Kautsari, diterbitkan dan periksa kembali manuskripnya

oleh Asy-Sayid Yusuf Az-Zawawidan As-Sayidbzat Al Aththar'

Musnad. Ibnu Hambal, thrhmad bin Muhammad bin Hambal Asy-

Syaibani Q4l ID dengan syarah dan takltrii oleh Ahmad

Muhammad Syakir. Kitab ini memuat tarnbahan-tambatran milik

putranya, AMullah (290 II).

Syakir berkata "selunrh naskah Musnad ini merupakan sanad Abu

Bakar Al Quthai'i sampai kepada Ahmad.u Ia berpendapat bahwa

sanad ini perlu dibuang agar periwayatan haditsnya sampai kepada

Ahmad secara langsung kecuali tarrrbahan-tarnbatran Abdullah bin

Ahmad atau Abu Bakar, ia mengatakan dengan jelas, "Abdullah bin

Ahmad berkata." Atau, 'Abu Bakar Al Quthai'i berkata".

Demikianlatr ia menjelaskan hadits-hadits )rang ditemukan

Abdullah dengan tulisan aphnya.O

Shahih Al Bukhari, imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al
Bulr*rari Q56m.Kitab ini menrpakan kitab yang berisi hadits yang

paling shahih secara mutlak.

'Lihat Muqadimah kitab,nya dan catatan Al Jami'Ash-Shahih mililoya l:2-3.
t Di dalanurya terdapat hadits-hadits dhalf (Liltar. Al Isnad,gl dtri bulcu ini).
s Muqaddimah Al Musrud l:13.

!e
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6- Shahih Muslim, imam Abu Al Husain Muslim bin Al Hajjaj Al

Qusyarri An-Naisaburi (261 H). Kitab ini menrpakan krtab Shahih

kedua setelah Shahih Al htffiai. Bahkan sebagian ulama ada yang

mendahulukan imam Muslim.(6)

7- Sunan lbnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah

Al Qazwini (273 H), syarah dm takhrii oleh Muhammad Fuad

Abdul Baqi.

8- Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin Al Aq/ats As-sajistani

s- ff:r?^, Tirmidzi,Abu Isa Muhammad bin Abu Isa At-Tirmidzi
(27eH).

10- Sunan An-Nasaa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syr'aib An-

Nasaa'i (303 H). Ia menrpakan As-Sunan Ash-Shughra (Al Mujtabi
atau Al Mujtanabi).

11- Jami'Al Bayan 'An Ta)vil Al Qtr'an, Abu Ja'ftr Muhammad bin

Jarir Ath-Thabari (310 ID. Tahqiq 16 hn oleh Mahmud

i Muhammad Syakir, takhnj hadits dan atsar oleh Ahmad dan

Mahmud Muhammad Syakir. Adaprur untuk ilz-irlz selanjutnya,

saya berpedoman pada cetakan Al Mathba'ah Al Amirifh (Juz 16

cetakan yang telah diTahqiq sebanding dengan juz 13 cetakan Al
emiriyah).

12- Tariffit Ath-Thabari ffarth:h Ar-Rusul Wa Al Muluk): Muraia'ah

redaksi dair atsaryang disebutkan Abu Ja'farAth-Thabari dalarrr.Al

Jami'.
F i 13- Al Mashahrf, Abu Bakar AHullah bin Abu Daud bin Al Asy'ats

As-Sajistani (316II).

14- Al Mustadrak Ala Ash-Shahihain,Abu Abdullah Muhamnad bin

, AMullah Al Hakim An-Naisaburi (405 ID.

15- Asbab Mtrul Al Qar'an,Abu Al Hasan Ali bin Ahmad Al Wahidi

(468 r0.

i

6 t**. Xasy| rtztt-Zww I : !41.

@snrlbrlylUlar'td



16-

t7-

18-

19-

Matalim At-Taruil Fi at-Tafsn, Abu Muhammad Husain bin

Mas'ud Al Bagftawi (516 II). Ia banyak meriwayatlcan hadits-hadits

dan atsar secara musnad.

Al Kasysyaf 'An Haqa'iq Ghawamidh At-Taruili, Abu Al Qasim

Janrllah Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari (528 H). Ia tidah

meriwayatk at sanad'sanad'untuk atsarnya.

zail At Masir Fi,Ilm At-Tafsir,Abu Al Faraj Abdtsrahman bin Al

Jauzi (596 II). Ia juga tidalc meriwayatkan atsar-atsarnya secara

musnad.

Mafaatih Al Ghaib Al Musytahar Bi At-Tafsir At Kabir, Fakhrudin

Muhammad bin Dhiya'uddin Ar-Razi (606 H)' Ia juga tidak

meriwayatkan atsar-atsamya secara musnad dari Ibnu Mas'ud.

Al Jami, Li Ahkam Al Qur'an, Abu Atidullah Muhammad bin

Ahmad Al Anshari Al Qurltubi(671H). Iabanyakmengutip atsar-

atsar yang musnad. Di Footnote Taftir Ibnu Mas'ud dinrmuskan

kitab ini dengan kata "Ahkam" untBk mernbedakannya dali Tafsir

Ath-Thabari.

Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta)yil, Abu sa'ad Nashimdin

Abdullah bin umar Al Baidhawi (685 H). Ia tidak menyendiri

dengan riwayat Ibnu Mas'ud dan tidak meriwayatkan atsar-atsaxnJxa

secara musnad.

Talkhish Al Musndrak, Abu Abdullah Syamzuddin Muhammad

bin Ahmad Adz-Dahabr (747 ID. Dicetak di footnote l/
Mustadrak Al Hakim )ang me,ngomentari Al Hakim karena

memudahkan dalarn pen'shahih-an hadits.

Tafsir Al Qur'an Al Azhim, Abu Al Fida' Isrrail bin I&tsir Al

aurasyi Q74 m. Secara umum ia mengutip atsar-atsar dengan

sanad-sanad-nya salnpai kepada orang yang mengutipnya dari

mereka. Untuk kitab ini saya berpedoman pada dua cetakan:

Cetakan Dar Asy-Syab yang telah dr-Tahqiq, png menrpakan

representasi dari naskah pertama peng:lrang, sedang yang satunya

merupakan cetakan terkini )ang di dalarnnya banyak terdapat

rf
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tambahan-tambahan Ibnu IGtsir, alcan tetapi tanrbahan-tambahan

ini tidak sampai melewafi suratr Al Baqaraho, karena itulah saya

melihatjuz awalnya.

Al Kali'Asy-Syali Fi Takhriji Ahadits Al Kasysyaf,Abu Al Fadhl

Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani (852 I{). Kitab

ini berisi takhrij hadits-hadits dan atsar-atsar yang disebutkan Az-

Zamakhsyari dalam tafsirnya. Ia memonopoli riwayat-riwayat dari

Ibnu Mas'ud yang telah kunyatakan shahih dalam tafsir Ibnu

Mas'ud.

Ad-Dan Al Mantsur Fi At-Tafsir Bi Al Ma'tsur, Jalaluddin

Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyrthi (9ll H). Kitab ini

merupakan ringkasan dari kitabnya "Turiuman Al Qur'an" yang di

dalamnya disebulkan lebih dari 10.000 hadits dan atsar tentang

tafsir Al Qur'a1(8). Kitab ini merupakan kutipan dari kitab-kitab

sebelumnya dan jarang sekali yang mehgutip atsar dengan

sanadaya.

Metode Penetapan Riwayat

Dalam menyusun Tafsir Ibnu Mas'ud aku berpedoman pada

aturan-aturan berikut ini :

l- Mendahulukan atsar yang musnad dari yang tidak.

2- Mendahulukan sanadyatgbersambung dari yang tidak.

3- Mendahulukan atsar yang musnad, bersambung dan shahih dari

yang selain itu.

4- Jika terdapat banyak atsar png shahih, maka lebih didahulukan

atsar png pallng tinggi sanad-nya dan paling dulu sumbernya.

5- Aku menetapkan riwayat yatg mu'tamad $rarry bisa dijadikan

pegaugan) dalarn maian taftir, sementara riwayat-riwayat lainnya

aku sebutkan di footnote dengan menulis selunrh jalur-jalur

7 Uuqadabron At-fahqiq L 7.

" Lih* Muqadd*wh Ad-Durr Al Msrrsw.
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periwayatannya'baik f.ang shahih rnaupun yamrg dha{. Aku juga

manetapkan selunrh perbedaan antarb riwayat-riwayat dalam

footnote. Dan aku juga menetapkan riwayat-riwayat yang tidak

musnaddalam footrote.

6- Jika tidak mene,mukan atsar yang musnad, aku al<an menetapkan

atsar-atsar yang tidak musnad atau yang liurang sanad-nya dengan

mendahulukan riwayat yang paling dulu tahunnya.

Aku bcrusaha meu4akhrij socara sempuma untuk semua sumber

yang telatr alnr sebutkan dengan menggunakan metode sesuai unrtan

sejaratr (berdasarkan tanggal dan tahrm) terhadap sumber-sumber

tersebut.

Aku tidak beranggapan telah mengumprrlkan seluruh riwayat

Ibnu Mas'ud secara s€,mpurna, karena kitab-kitab Turats yang memuat

atsar-atsar para sahabat dan orang-ormg terdahulu sangat banyak.

Seandainya peneliti irB, melakukan penelitian secara sempurna terhadap

seluruh kitab yang dit€rbitkan, maka ia tidak alcan bisa melalnrkannya

dalam hitungan tahun seperti studi ini.

Mengrugat besarnp ukurarl tafsir dan qiraat Ibnu Mas'ud, maka

dosenku, DR Husain Nushshar, menyarankan ke,padaku agar hanya

menghimpun tafsir saja dan tidak untuk qiraat. I(are,ra meskipun qiraat

merniliki hubungan kuat dengan tafsir ini, hpi ia merupakan studi lain
selain afsir.

Referensi-Referensi Terpenting

Dalam me,nyu$m taftir Ibnu lUasbd ini sgra menggunakan

banpk sumber dan referensi png saya sebutkan dalam daftar pustaka

dan referensi di baeian akhir buku ini. Yang terpenting adalah: Sirah

Ibnu Hisyam, Thabaqat lbnu Sa'ad, At-TankhAl Kabir karf Al Bul<hari,

Al Jarh Wa At-Ta'dil karfd Ibnu Abi Hatim, Tarikh Baghdad kar1la Al
Khathib Al Bag[dadi, Maqaddimah Fi Ushul At-Tasir karya Ibnu

Taimiyah, Tadzkirat Al l{uflfazh karf Adz-Dzahabi, Tahdzib At-Tahdzib

t-
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dan Taqrib At-Tahdzib karf Ibnu Hajar, Al Itqan Fi 'Uum Al Qur'an
karya As-Suyuthi, Kasyf Azh-Zhunun 'An Asami Al Kutub Wa Al Funun

karya Haji Iftalifah.

Kemudian di antara refere,nsi-referensi hadits adalah: Tarikh Al

'Arab Qabla Al Islam karJxa Jawwad }.Jri, Fair Al Islam karyra Ahmad

Amin dam ArTafsir Wa Al Mufassirttn karya DR. Muhammad Husain

Adz-Dzatrabi.

Inilah jerih payahku yang penuh kerendahan hati. Dengan iltrlas

semata-mata karena Allah saya penrmbahkan buku ini; seraya berharap

semoga Dia mengampuni dosa-dosalcu dan menerima amal usahaku.

Sesungguhnya Dia adalah Dzat yangpaling mengabulkan (doa).

Dalam kaitan ini saya mengutip perkataan Ibnu Mas'ud yang

pernah ditanya tentang suatu masalah (ia menjawab), "Jika saya benar,

maka Allah-lah yang memberiku petunjuk untuk itu; tapi jika saya salah

maka itu berasal dariku."

Begitu pula saya katakan, "Jika saya benar, maka itu semata-mata

karena karunia Allah SWT dan karena jasa seorang satrabat mulia

Abdullah bin Mas'ud yang telah mernperltaya pemikiran Islam dengan

ilmu dan turatsnya. Dan jika saya salah, maka itu berasal dariku."

Ya Allah, ampunilah aku atas kesalahan penaku atau

kecerobohan lidahku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas apa yang

Engkau kehendaki dan sangat mengabulkan doa.

-t
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Bab Pertama

Kehidupan Ibnu Mas'ud dan Kepribadiannya- (Proffl Ibnu Mas'ud)

1. Pertumbuhannya

Kabilah Hudzail merupakan salah satu kabilah yang terkenal

dengan, sejarah batrasa dan sastranya. Dari segi bahasa ia merupakan

kabilalr yang dialeknya merupakan dialek para perawi yang hafah-

Dialek ini meninggalkan banyalc penganrh penting dalam kaidalt bahasa

Arab.e)

Dari segi sastra kabilah ini banfk melahirkan penyair. Syair-

syair mereka dihimpun dalam diwan Erair pertama dalam sejarah

' Dialek ini jelas sekali tcrlihat dalan bacasr-bacasr Al Qur'ur yang dinisbatkm
kepada Ibnu Masbd. Ibnu Faris mcriwalatkan dalam kitabnya Ash-Shahabi:28 dar'i

U6man (RA) tcntrrg pengumpulan Mushaf, 'Pilihlah pendiktenya d8i Hudzail dan

penulisnya dui Tsaqif." Jika b€rita ini benr rnka karni mengira bahwa ini terjadi pada

masa Abu Bakar RA. I&mi heran m€nenpa setelah itu tidak ada satupun orang Hudzail
yang ditunjuk untuk mengfuimpun mushaf aI imam pada masa setela]mya.

As-Suyuthi meirgutip dalam ll Mizhw l: 2ll dali Abu Nashr Al Farabi (dalarn

kitabnya: Al Alfazh Ya Al Hun{), ia bcrlota, nOrmg-ormg 
Quraisymerupakan kabila}t

Ar"b :ang paling baik kritikannya teftadry kata-kata yurg fasih ... Dari merekalah

bahasa Arab ditransfer dan mcrelolah png diilarti. Dari merelolah bahasa Arab diarnbil

di antara kabilsh-l<abilah Arab. Mcreka adalah: Qais, Tanrint Asad ..., kemudian Hudzail
dan sebagian Kinanah serta sebagim Thai. Sementra dtri kabilah.lobilah sclain mereka

batrasa Arab tidak dianfiil.'
DR. Nowlettrnan b€rkata dalun makalalrnya Baqaya Al-Laliat Al Arabiyyahfi Al Adab
Al Arabi, di rnajalatr falodtas sastra Univcrsitas Kairo (Fuad Al Awwal) jilid l0 - Juz

Pertama dari Abu Annu bin Al 'Ala', ia berkata, "Manusia ymS Paling fasih adalah

penduduk Suwat. Mcreka tcrdiri dari tiga kabilatr. Merelo bsads di pegumgan png
memdominasi Tihafitsh yurg dclc* Yarnm. Pcrtalta adalah Hudzail ymg dclot de,ngan

ddadrTihdndr.'

l
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kodifikasi syair Arab. Syair-syair para peqair kabilah ini dihimpun yang

kernudian dikenal dengan 'Diwan Syair Hufualiyyin'.$o)

Perkampungan Hudzail terletak di pegunungan As-Sarat yang

bersarnbung dengan gunung ghazwan lang bersambung dengan Thaif.

Mereka menempati lembah-lembah dan lereng-lerengnya sebelah barat.

Mereka memiliki tempat-ternpat air di bagian bawah dari arah Najd dan

Tihamab antara Makloh dan Madinah.(ll) .:

Hudzail dan Quraisy, sebagaimana yang disebutkan pakar nasab

berternu pada nama Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Adnan. Hudzail

adalah putra Mudrikah. Dan nasab Quraisy beraktrir pada Kinanah bin
Khuzaimah bin Mudrikah.(r2)

Akibat kedekatan dua kabilah ini di. Hijaz dan karena kafilah-
kafilah Quraisy sering lewat di perkampungan-perkampungan Hudzail,

maka lahirlah hubmgan sebagaimana )rang umunmya terjadi dalam

kondisi-kondisi tersebu! seperti permusuhan, perkenalan, perbesanan dan

lain sebagainya.

Buku-buku sejrah dan Sirah mmcatat bahwa Abda Wudd bin
Sawa{r3) bin Quraim dari Hudzail menikah de,ngan Hindun binti AMul
Harits bin Zutnah dari Quraisy dan melahirtan Unmru Abdo4)binti Abda

to Diwan ini dicaalc di Dr Al Kutub Al Mdrilah Kairo pada tahun 1945, 1948,
1950 M, kernudiur ditrertitlsr oleh Ad-Dar Al Qauniystr Li Ath-Thiba'ati Wa An-
Nasyr, Kairo, tatru 1965 M deng;an naskah fotoko,pi dri oaalran Dr Al Kutub.

Kemudian Prof. Abdussattar Ahrnad Faraj rnenpublikasikan Slarah Asy'aar Al
Hudzaliyyh png merupakm kaqa Abu Satd Al llssar bin Al Husain As-Sukkri
(Wafattahun 275H) di l{alobsh Dar Al'kubah trhiro, tahun 1965 M.t' Lihat Shifat Jazirat Al Arab:323, Shurat Al Ardh:32, Mu'jam Masta'jan l: 88,
TariL* Al 'Arab Qabla Al Islam 4: 210-211, dar malolah lrttnsrn yang telah
disebutkan di atas.

t' Lihat: Janharah Ans& Al Ard: 9-12, lgillgT, Mu'jam Masn'jart l: 88-89,
Lisot Al 'Arab (J i.) dm G, o).

13 Diriwayatkan pula ',&rfy" dalmr biografi t rmru Abd dalam Thabaqot lbna
Sa'ad 8: 289, Al Isti'ab 4: 1946. Diriwayatkan pula S$va'ah dalan Al Ishdah 4: 129.
Diriwayatlcrr pula Saudbin @im MnnAr-Raudhll llnuf3:32.

" Ihabaqat lbny tu'ad 3: l5Q Dzoit Toiki Ath-Thabari 2381-2382, Al Isti'ab 3:
987, nama ibmya di dalanrrya addah Qailah binti Al HaiB. DalamJanharah Al '/rab:
197 disebutkm trrp ibunya Juga &lun Usud Al Ghofuh 3z 256, To&*irah Al Hufuh
l: 13, Al Ishafuh 4; 129, At Rdh ll lha{3: 32.

t-
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wudd. Lalu ummu Abd dinikahi oleh Mas\rd bin Ghafil bin Hubaib dari

Hudzail yang kemudian melahirkad seoriang anak bernama AMullah bin

Mas'ud yang juga terkenal dengan julukan Ibnu unmru Abd yang juga

diberi julukan Abu Abdurrahman.(r 
s)

Para perawi me,lruturkan balrwa Abdullah mernpunyai dua

saudara laki-laki. Keduaq'a adalah Utbah dan Umais'(16)Riwa)'at tentang

Utbah hanya sedikit(rD dan kita tidalc mengetahui Urnais kecuali melalui

anaknya Amru bio Umais bin Mas\rd.(lo

Para perawi befteda pendapat tentang hubungan dua saudara ini

dengan Abdullah; Apakah keduanya saudara seayah seibu atau han)'a

saudara seayah saja? Ibnu Sa'ad menuturkan bahwa Utbah saudaranya

sealah seibu.(re) Meski demikiar-r tidak ada )rang terkenal dengan sebutan

Ibau unrmu Abd selain Abdullah lang menunrt k ry ia merupakan

saudara yang paling kecil (errruda di antara ketiganya)'@0)

, " Thoboqat lbnu Sa'ad 3: 150, Al Muhabbar: 278, Dzail farik! lih-Thabai 2381-

Z38Z, Zl3g,il *tfob 3;987, Shifat Ash-Shafiratr 1: 154, Usud Al Ghabah 3:256,

roEuron h n"6*n t 13, Ghayah An-Nihcyah I : 458 dn Al Ishabah 4: 729.
t6 Jamharah Ansaab Al'Arab:197.
t, Ibnu Hisyam me,nyebutlcan dalam As-Siratr 6: 537 termasuk di antra omng-orang

prrg t"*UJialri ff"t"iy.f, paal walorl pq4,rk tt Ktraibar. Ibnru Sa'ad memyebutkrt
'aAi^ ,etn-n abaqat q: iZO 

-bah*" 
ia kernbali sebelum pcrmg lJhud. .Ia ikut perutg

Uh;d d- p"p*lrga r?"e.t"t ga" scsudahnya dan meninggal dunia pada masa

p"*err"tat un ti-- fnet. derit"-ue"itmyaterdapat dalunkitab-kitab siratr dan njal'
'----"-Ib; Hazm rrm:jyebutkar dalafii Jamharah Ansaab Al Arab:197 bahwa ia

r".r-t;b*; Qutnqu&uratr (srtdu tenryat de'kat Kufatr 
-Mu'iotr 

Al BulihnT:125)

pada rilia Ni Karrantillatu wiinan, uu ia a:bungl oleh Adh-Dhahhak bin Qais Al

Fihri orangnya MuawiYah.'-''t;'ffiiA;; 
i,*r'So'rd 4'- l2s, Al Isti'ab 3: 1030' Dalam biografi Utbah disebutkan

,,Saudra lcandungpya". Dm, dikatakan pula, 'Justnr ibunya adalah seormg p€rerlPuan

Hu&[il selain Unnnu AHullsh.'-- , ik" A; bin Urnais pernah meirjadi pcgawai- Ni lfunanallahu wajhah

(Janharih Auaab Al 'Arab-197) dmiika Alduuatt bin Utbah pematr menjadi pegswai

ilrrur RA scbagaimana OiseUu*sr Ib,nu Sa'ad ddun Thabaqat pertama bahwa ia

t"*^,* p"na"i,* Madinah dri kalurgrr Tabrm (IlwbWat lbnu Sa'ad 5: 58 dan ,1I

Isti,ab 3: b4fl, sebagainma diragukm dalam riwayat Abdrrratrqtm dan Abu 'LJbaidah

balrwa kedranl,a rner'pa*ur dua tutra A6ullatt bin Masbd dri jalur ayahnya (Tahdzib

AbTahitzib Si lS, ei ZtS), -if" ioi menrmj.lrtran balwa AMullatr bin Mastd

menrpalcar yang tcrmuda dri kedua saudran)'a: Utbah dm Urnais'
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Peperangan antara Qais dan Qurai#2t) menjauhkan antara

Mas'ud dan besann5/a, Abd bin Al Harits, sehingga keduanya

mengadakan aliansi yang isinp kesepakatan untuk menjaga setiap

jengftal tanah yang diserang Hudzail atau Quraisy. Yang demikian ini
terjadi antara Sa'adbin Hudzail dan Zuhrah bin Kilab.@2)

Abdullah yang merupakan orang Hudzail dari jalur ayah dan

orang Quraisy dari jalur nenek ibunya tumbuh di lingungan pedesaan.

Kehidupannya susah dan memprihatinkan. Ketika banr mazuk masa

kanak'kanak, ia kehilangan ayahnya, Mas'ud. Bersama ibunya ia

menjalani kehidupan yang serba susah sehingga ibunya membawanya

turun ke Malkah untuk meminta perlindungan kepada p4man-pamannya

dari Bani Zlhrah.Ia tinggal bersama mereka atas dasar kekerabatan dan

atas dasar aliansi (persekutuan) antara ayah mereka dan ayahnya.

Berdasarkan sumber-sumber )4rng tubaca, para perawi tidak

menentukan berapa lama keluarga Mas'ud pindah ke Makkah. Menurut

pendapatku, Abdullah lahir di perkampungan Hudzail hingga ia tumbuh

menjadi remaja dan suka bekerja keras, mengingat ia tumbuh dalam

lingkungan keluarga yang biasa menjalani kerasnya hidup di pedesaan.

Pendapat yang paling mendekati adalah bahwa Mas'ud meninggal di
perkampungan Hudzail. Ketika ibunya tidak menernukan sesuatu yang

dapat memperbaiki kehidupannya, ia pun me,nrbawa anaknya png masih

kecil kepada paman-pamannya yang merupakan selutu ayahnya di
MalJ<ah, lalu ia dididik di lingkungan mereka.

Di Makleh Abdullah kecil tidak punya pilihan lain kecuali harus'

bekerja keras untuk me,nutupi kehidupan keluarganya. Ia memilih profesi

sebagai penggembala kambing karena sesuai dengan tabiatnya yang

tenang dan kesukaannya dengan padang pasir dan pedusunan yang

" Lihat Thabaqat lbnu 1a'ad l: l2Fl27, Tar*tt Al Ya'qubi 2: 15-16, Al Kanil l:
359-363.

t Uhat Thabaqat lbtu fu'ad 3: l5O, Dzail Tofrt Ath-Thabai 328?- Al Isti'd 3:
987, Usr.d,Al Ghabah 3: 256, b A1 Ishabah 4: 129.
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merupakan tempat kelahirannya. Ia menggembalakan karnbing-kambing

milik salah seorang pembesar Makkah, Uqbah bin Abi Mutith.(23)

Pada masa ini Abdullah tumbuh menjadi pemuda yang me'njalani

hidup di lereng-lereng Maklcatr bersama kambing-kanrbing kecil milik

Uqbah bin Abi Mu'ith, jauh dari kamp-kamp Mal*ah dan masprakatnya

serta foya-foya penduduknya. Ia dekat dengan pedesaan dan

kesederhanaaonya yang disukainya sehingga jiwanya bersih dan

numninya semakitr dewasa.

2. Keislamennya

Cahafra ftenabian) Muhanrmad mulai muncul dan malaikat Jibril

(An-Namus .Al Akbar) turun mernbawa wahyr kepada maktrluk Allall
png terbaik untuk mengizinkanqya meny"ampaikan risalah langrt kepada

penduduk bumi, kepada seluruh manusi4 bahkan kepada dua makhluk:

manusia dan jin.

Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan mengajalc para

kerabatnya. Maka berimanlah isterinya, Khadijah binti Khuwailid RA,

putra pamannya yang berada dalam asuhaimya, Ali bin Abi Thalib

Karramallahu Wajhah, seorang pernbantunya yaitu 7-tid bin Haxitsah

(RA), dan teman dekatnya, Abu Bakar bin Abu Quhafah 11r1.@r)

Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam berkat

daliln/ah Abu pgkar adalah: Utsman bin Affan, Zabur bin Awwam,

Abdurralnnan bin Au{, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah bin

' Lihat penrbahasur kita tentmg keislammrrya Uqbah bin Abi MuIth termasuk
salah seorang dedengkot kafir dan di antra ymg pahns menyakiti Nabi SAW. Ia selalu
mernusuhi Islam hingga tcrtawan pada pcrmg Badar dan tewas dalam lceadaan diqwan.
(Lihat Sirar? Ibnu Hisyam 3: l1&118, 5: 153-155, Taikl, Al Ya'qubi2:?A &26,Tarikh
Ath-ntabari 2: 333 & 459, Ar-Rutdh ll Unuf 3: 144 & 5: 184, dan Al Kamil2: 54 &
el).

u Siroh lbnu Hisyam 2: 416, 3: 7 ,9, Thabaqat lbnu Sa'ad I : 199, Tarikh Al Ya'qubi
2: 23 & Tarikh Ath-Thabai 2:309-318. Pra s{arawan bcrbeda pendapat t€ntang orang
yary pertmra kali rmsuk Islm, ryalrah Abu Balw, Ali atsu Zaid? Lihx Thabaqat lbnu
Sa'adt:21-n. &, 4, lTbl% Ar-Rudh Al Unuf3: 15-21.
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Ubaidillah. Kernudian Abu lJbaidah bin Al Jarrah, Al Arqam dan Abu Al
Arqam, Sa'id bin Taiddanisterinya Fatimah binti Al Khattab RA.(25)

Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud RA pun masuk Islam, dan ia

masih berusia muda. Ia masuk Islam pada masa awal-awal Islam,

sebelum Nabi SAW mernasuki nrmah Al Arqam,(26)ketika Sa'id bin Zaid

dan isterinya Fatimah RA masuk Islam, dan selang beberapa waktu

sebelum Umarbin Khattab RA masuk Islam.@D

Dikatakan bahwa ia termasuh salah satu dari sepuluh orang yang

pertama kali masuk Islam. Diriwayatkan dari jalur Al Qasim darinya, ia

berkata, "I(amu melihatku ketika aku berusia 16 tahun, saat itu tidak ada

oftlng Islam di atas bumi ini kecuali 1rr;.'(28)

Marilah kita ikuti penuhran Abdullah BA yang mengisahkan

tentang keislamannya, ia berkata, 'Ketika aku masih berusia rernaja, aku

menggembalakan kanrbing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ith. Ialu
Nabi SAW dan Abu Bakar RA png ketika itu sedang melarikan diri dari

omng-orang musyrik mendatangiku dan b€rkat4 "Wahai anak muda,

apakah lamu punya su&. yarrg bisa diberikan kepada kami unnk kami

rninum?" Aku menjawab, "A,ku hanya orang yang diberi amanah dan aku

tidak bisa memberi minum kalian." Maka Nabi SAW bertanlia lagi,

"Apalcah lcamu memiliki kanbing betina yang belum digauli kambing

pejantan?" Aku menjawab, "Ya." T alu kubawa kambing tersebut kepada

keduanya. Lalu Nabi SAW mengikatnya kemudian mengusup putting

susunya dan berdoa, maka spmtanitas puting susu tersebut mengeluarkan

air susu. Kemudian Abu Bakar membawa batu besar png cekung dan

memeras air susu tersebut ke dalamnya. Kemudian Nabi minum, Abu

8 Sirah lbnu Hisyam 3:10 & 22-23. Lihat Taitih Ath-Thabari 2: 317, dur At Kanil
2:37-39.* 

Sirah lbnu Hisyam 3: 34, Thabaqat lbnu Sa'ad 3:151, Shifat Ash-shafwah I : I 54,
Tadzkirah Al Hutrazh l: 13 dan Al Ishabah 4: 129.

27 Al Isti'ab1: 987 , Usud AI Ghabah 3: 256, Ta&kirah Al Huffazh I : 13 dan Ghayah
An-Nihcyah l:457.

2E At Mustadrdk 3: 313 dengro saaad shahih, Shifat Ash-Shafwah l: 155, Usud Al
Ghabah 3: 256, Al Ishabah 4: 129 lihat Sirah lbnu Hisyam 3: 7 , 9, 10, ?2 & 24. Ia tidak
moryebutkan bahwa ia menryakan yang keenun belas atau ymg kese,puluh, tapi
menyebutnya setelah 18 ormg laki-laki dm seormg wanita png scbagiannya berimao
b€rkat dslst*,ah Abu Balrr.
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Balor pun minum dan atu pun ikut minum. Setelah itu Nabi bersabda

kepada puting susu, '?erlrentilah!" Maka ia pun berhenti mengeluarkan

susu. Kernudian aku mendatangi beliau, setelah itu, lalu aku katakan,

'Ajarilah aku kata-kata itu.' Nabi bcrsabda, "Kamu adalah pemuda

remaj a yang akan diaj ari.'A'
Dalam riwayat yang lain ia berkata *Maka Nabi me,lrgusap

kepalakn lalu bersabda, "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu,

sesulgguhnya kamu adalah pemuda yang akan diaiar;.'Qo)

Dermikianlah Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam agama )iang

benar'lalu menyebarkan dahffah dengan akalnya, pemikiran dan jiwanya

-sebagaimana )rang dilakukan selain dia--. Ia berjihad di jalan Allah

dan berjuang keras menyebarkan dalcwah Islam dan meninggikan kalimat

Allah. Kekuatan Islam dan kemuliaannya telah merasuk ke dalam

dirinya. Ia pun tarrpil sebagai pahlawan png menyrmbangkan hidupnya

untuk mengubah sejarah sebagaimana yang dilakukan sahabat lainnya.

Meskipun ia kunrs pendek (kerdil) dan tubtrhnya tidak berisi,

dimana hampir-hampir duduknya laki-lalci )rang tingg seperti ukuran ia

berdfui,(3t) tapi ia bisa melakukan sesuatu png tidak bisa dilakulcan

omng-orrng kuat. Ia mau menyerahkan dirinya untuk ditantang. Dia-lah

omrg yang pertama kali menyiarkan Al Qur'an di Makkah dari mulut

Rasulullah SAW di Baitullah Al Haram,(32) ketika ternpat tersebut masih

melrjadi tempat penyernbrhan berhala. Ia melakukannya di tengah-tengah

kamp Quraisy dengan didengarkan dedengkotdedengkotnya.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yahya bin Urwah bin Az-Zubair

dari aphmya, ia berkata:

P Musnad lbnu Hanbal6: 190, 5:2lo.2ll yurg dt.:,ashih oleh syakir, Thabaqat
Ibnu Sa'ad 3: 150-151, Al Ist{ab 3: 987-988, Shifat Ash-Shafwah l: 155, Usud Al
Ghabah 3: 256. Telatr diriwaptkur kisah yang mirip ketika Nabi SAW hijrah dri
Mekkalr ke Madinatr, png dalam sejratr dikenal dengan kisah pemoahan air susu
dalarn kondisi sulit yaitu lfiabar Unnnu Mabad (Sirah lbnu Hisyatn 4: 185 & Ar-Raudh
Al Unuf4:nt227).

'o Musnd lbau Hsbal 2: 2lO dn Al Isti'ab 3: 988.
lt Thabaqat lbnafu'ad3:157-15t. Lihatpernbahasur kami tentang sifat-sifatrya.
t' Thaboqat lbnu fu'ad3: l5l, Glwyah An-Nihayah l: 458 dn Al Ishsbah 4: 129.

Td{n[}lrw^tas'td



Orang yng pertama kali menrbaca Al Qur'an dengan suara keras

setelah Rasulullah SAW adalah Abdullatr bin Mas'ud. Ia berkata, "Suatu

hari satrabat-sahabat Rasulullah berkumpul dan berkata, 'Demi Allah,

ofimg-orang Quraisy sama sekali belum mendengar Al Qur'an yang

dibaca dengan suara keras, adakah omng yang mau

memperdengarkannya kepada mereka?' Maka Abdullah bin Mas'ud

menjawab, 'Aku' kErnudian mereka berkata, 'Kami khawatir atas

keselamatanmu. Yang kami inginkaq adalah ormg yang memiliki
hubungan kekeluargaan dengan mereka (yang memiliki Backing) yang

bisa menghalang mereka jika mereka hendak menpkitinya'. Ia berkata,

'Biarton aku, karena Allah akan menjadi backingku (menghalangku)'.

Ia melanjutkan: ldaka Abdullah bin Mas'ud pergr di pagi hari

hingga tiba di hadapan orang-orang Quraisy pada waktu Dhuha (ketika

matahari sedang naik) dimana saat itu omng-orang Quraisy sedang

berada di kamp-kampya. Ke,mudian ia berdiri di suatu tempat dan

membaca, Bismillahirralmaninahim, dengan suara keras, Ar-Rahmaan

'Allamal Qur'aan. la terus membacanya hingga mdreka

menrperhatikannya. Lalu mseka bertaqra-taqra, -'Apa yang diucapkan

Ibnu Ummu Abd?' Maka mereka meniawab, 'Ia mernbaca sebagian yang

dibawa Muhammad'. Maka mereka pun berdiri lalu menghampirinya

kernudian memukul wajahnya. Ia terus membaca hingga sampai pada

ayat tertentu sesuai png dikehe,ndaki Allatr. Lalu ia pulang menemui

sahabat-sahabatnya dengan muka bekas pukulan. Maka mereka pun

berkata, 'Inilah yang kami lfiawatirkan padamu." Ia berkata, Ifidak ada

musuh Allah yang lebih ringan bagiku daripada mereka sekarang. Jika
kalian mau, besok akan kudatangi lagi mereka de'ngan melakukan yang

senrpa'. Mereka berkat4 Tidalq cukup ini saja, karena kamu telah
mernperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak suka."(33)

" Sirah lbnu Hisyutt 3: 143, Taritih Ath-lkabai 2:335335, Usud Al Ghabah3:
256-257 & Al Kamil2: 5G57. Kisah ini juga diriwayatkm oleh Al Qurthubi dalarn Al
Ahluon 17: l5l di awal srnah Ar-Rahmaan. Ar-Razi juga menyebutkmnya detriarl Al ,

Mafatih 8: 467 pada ayat f*AlEe @iscaya lwni tarik &un-ubwya)[Al 'Alaq/I5].
Disebutkm bahwa lmg men:rakitinya adalah Abu Jahl, dan ini dikaidm dengro

Tfisbfuwlvlar.1ud



3. Hijrahnya

Orang-orang kafir Mal&ah menyakiti siapa saja png beriman

kepada Nabi sAW. Setiap keluarga atau kabilah mendatangi orang-orang

Islam untuk menyiksa mereka dan menjagfikan mereka dari agama

mereka.(34)

Ketika siksaan orang-orang Quraisy semakin berat, Rasulullah

S4 V mengizinkan mereka hijrah ke Habasyah. Hrjrah pertama terjadi

paft,bulan Rajab tahun kelima kenabian. Maka keluarlah l1 orang laki-

laki dan 4 perempuan. Mereka adalah: Utsman bin Affan dan isterinya,

Ruqayy'ah binti Rasulullah SArilf, Abu Hudzaifhh bin Utbah bin Rabi'ah

dan isterinya SahlAh binti Suhail bin Amnr,Zubair bin Awwam, Mush'ab

bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad dan

isterinya Ummu Salamah, Utsman bin Mazh'un, Amir bin Rabi'ah dan

isterinya I-aila binti Abu Hatsmah, Abu sabrah bin Abu Ruhm atau

Hathib bin Amru, Suhail bin Baidha' dan Abdullah bin 14utr,'r6'(3s)

Mereka tinggat di Habasyah pada bulan Syaban dan

Ramadhan. Kemudian mereka mendengar bahwa penduduk Malkah

telah masuk Islam. Maka mereka pun pulang pada bulan Syawwal.(l0)

Ketika telah dekat dengan Ma&&ah mereka baru me,ngetahpi bahwa

berita tersebut tidak benar, kare,lra ternyata dedengkot-dedengkot kafir

Mal*ah masih tetap dalam kekufuran dan pembangkangan.(37)

peristiwa tewa.mya ia pada perang Badar. Lihat pernbatrasan kami tentang jihadnya pada

p€rang Badar.* Lit at Sirah lbnu Hisyam 3:48.
35 Thabaqat lbnu Sa,adl:2M &Al Ka,mil2:5l-52. Antara duah[rmgberasal dal'i

Sirah lbnu ii"yo 3: ZO4 yang didalrrnya disebutkan: "Abu Sabrah bin Abu Ruhm

yang dijuluki Abu Hathib ..., Ib,nu Hisyam tidak memisah antaa dua Hijrah ke

ifuir"1at, seakan-akan m€nurutnya keduanya merupakan s"to hijr4. Lihat As-Sirah 3:

203-2i3.Begtu pula png dilalokan Ath-Thabari. Lihat dalam Taikh-nya2:329'330.

" Thobaqot lbnu Sa'ad |t 206 dan Al Kamil 2: 52.
., lhobaqat lbnu Sa,ad lz2}5-206. Lrhat Sirah lbnu Hisyam 3: 330, Tarifu Ath-

Thabai 2: 341 & Ar-Randh Al uauf 3: 344'. Diriwayatkan bahwa itu merupakrt

kepulangam terakhir mereka dari Habasyah yurg kernudian dilanjutkan ilengan hijrah ke

Madinah. Lihdi Toiffit Al Ya'qubi 2: 29 -

Terdapat riway"at mrmgkr dan meh t€ntang gossip keislaman penduduk Meldoh,

yaitu Uahwa Nabi 
-SAW 

mernbaca surah An-Najm lalu syetan membimbing lidah Nabi

SeW *urt mernuji 1,fia, llm dm Mmat dinrora mereka (berhala-berhala tersebut)
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Karena itulall maka tidak ada seorang pun yang masuk ke

Mal&ah hingga mendapat jaminan aman atau dengan sembrmyi-
sembunyi. Kecuali Ibnu Mas'ud, ia tinggal sebentar kemudian kemrbali

lagi ke Habasyal.(38)

Orang-orang kafir Makkah semakin keras menyiksa orang-
orang Islam yang baru pulang dari Habasyah. Mereka menyakiti
orang-orang Islam karena mengetahui bahwa Rqfa Najasy memberi
jaminan atnan kepada mereka Maka Rasulullatr SAW margizinkan
mereka unhrk hijrah kedua kalinya. Mereka pun keluar bersama

beberapa orang Islam lairurya yang jumlahnya lebih dari 80 orang
laki-laki, sementara di pihak perempuan ana 20 orang. Di antara

mereka adalah Ja'far bin Abu Thalib dan isterinya, Asma'binti Umais,
Ubaidullah bin Jahsy dan isterinya, Unrmu Habibatr binti Abu Suffan,
dan Utbah saudara laki-laki Abdullah bin Mas'ud.(3e)

Abdullah bin Mas'ud menyaksikan langsung pertemuan raja
Najasyi dengan delegasi Quraisy dan la'far bin Abu Thalib. Ia
menuturkan bagaimana orang-omng Quraisy berusaha menghasut raja
Najasyi agar memusuhi kaum muslimin, dan bagaimana Ja'far
membantah tipu daya mereka dengan mernbaca beberapa ayat dari surah

Maryam yang menjela*an pendapat Islam tentang Nabi Isa AS dan
ibunp Maryam AS. Ke,mudian raja Najasy merrbenarkarmya dan
merrberi anugerah k€pada kaum muslimin bahwa mereka akan
dilindungi dan boleh t'nggal di negeri Habasyah.(40) Ia beriman dengan

risalah Nabi Muhanrmad SAW dan meninggal dalam keadaan Islarn,
menurut pendapat )xang paling masyhul.(al)

akan memb€ri s),afaat k€pada mercka (orang-orurg kafir) disisi Allah- Subhanallahl ni
sungguh meiupakan kebohopgm )rang sangat besr. Lihat komentar syeikh AMul
Wahhab An-Najju t€ntang kisah'ini dafLtm. Al Kanil 2: 52-53, dan juga kome,ntar

. AMunalnrun Al Watil dalnA*Raudh Al llnufS:342-343-LthatTafsir lbnu Katsir 5:
43842psdasurah Al Hqii g!rd52-53,dn Asf$yifalcar),a Qadhi fyaat Z: 106l14.

'" Thabaqat lbru. &'d l: 2(5.
te Thabaqat lbnu fu'ad lz ?.07, Al Kamil 2: 53 & lihat .9r-rai lbnu Hisyam 3: 305-

2t3.
I finat Tafsir lbtu Mar,'u&, ffi, otsar tt65OrdO dn At K@dt Z: 54-55.
'' Thabaq at lbnu fu'ad l: Nt -?fr8, 258-259, Ar-Rauilh AI Unuf 3 : 262 & Ad-hmr

Al M@rtsllr,2:.U9.
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Ketika Allah SWT hendak menolong agama-Nya, beberapa orang

laki-laki Yatsrib (Madinah) masuk Islam. Lalu terjadilatr Baiat Aqabah

Pertanra ftecit) kemudian dilanjutkan dengan Baiat Aqabah Kedua

(besar). Dan setelah itu Nabi SAW mengizinkan para sahabatrya untuk

hijrah ke Madinah, kernudian Allah memberi izin kepada beliau dan

beliau pun menyusul mereka.(42)

Ketika kaur muslimin yag hijrah ke tlabasyatr men&ngar

tentang hijrah ke NIadiIElb pulengl*h 33 orang laki-laki dan 8

petoilrpuao llua di antaranya meninggal dunia di Makkah sedang T laki-

laki ditawar.(a3)

Abdullah bin Mas\rd ikut hijrah ke Madinah bersama orang-

ormg Srang hijr*. Ia tinggal-di rtrmh Mu'adz bin Jabal atau Sa'ad bin

Ktairamah.6)

Di Mafuh Al }vftmaqrwaiah dimEtailah fase pendirim Daulah

Idelrah- hoblcm f'mg dila&pi adalah rras5arakat pcmdatang yang

. hGr&e retap di lredinah, yaiur Laum kfubiiriq ymg mexdnggalkan

tgbrgr dac rxEh'Eumeh mscLa di L|aklsh. IvIaka Rasutullah SA\M

Bry€rsnfutro e&a XmUFrin 1ry beasat dari MaHrah deirgan

A&yagmcuphpq*ttItffi.ts

' Lilr* llr,}lryr. Ibru sc'd I : 216, 2,l}r&, tl1-zrl, Toorihh al Ya'rybi 2: 37 41,
ffi .&l*Z'turi 2: 3{8-35t, }S}-33I, 3&3t3 e fi K@ 7: 6646, ffi&, Tl:16.

a' fi@ Ifu b'ad L:2OI" Y4 tcrde &i mrcla lmg Mdi peda tahrn 7

Hijriy*. I{rbi SAW 'sE }Birim'Md.e kEe.da rqF Ndrcyi untulcmeogajaba rmsuk
Islm dm sang qit pun rnasok IdGt Lalu be,liau mcmulis suat bpa&tp um*
merriluhlwnrp dEogru tkmnu Habft*h bidi Ahl SlSe sela& ktian srtsninya,
IJbaidillah bin Jahsy, yang rn€'ojadi NadEari lvlaka raF Ntjrcyt menftahlru beliat
dengp Umnu Habibdt" Kernudial bcliau rrcngirirn utus& tmtukmeoenrui yag masih
tddur dai rrereka, lalu pulmghlr nrrcke, ),mS di mtare)ra t€rdapat Jaqfr bin Abi
ThS. Kcpulmgm mdra Uertepdan d€Egan pemaUutst Khaibtr (Thabaqat lbnu
Sa'd t; 208 dm Teihh Ath-fhabwi 2: 343\4 ryt lbu fu'd 3: lSL Ihul Atsir mcnu&ksr, ia bcrlcatq 'Sa'ad bin
Xhdtsanah adalah bujmgm. Para sahabat png niasft bujangrr biasa. tinggal di
rrmfuya se.binggs nsnakry discbtrt Baitul lJzzab'(rutnsh bujurgar).' (Al Konil2:
7f\ 6llufuotlbm&'ad12238.
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Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdullah bin Mas'ud

dengan Mu'adz bin Jabal(6) atau antara dia dengan Sa'ad bin Mu'adz(aD

atau antara dia de'ngan Anas. Sebelum htjmh beliau

mempersau dengan Zubairbin Awwam.(a8)

Kemudian Rasulullah SAW menentukan rumah-rumah merela.

Beliau menetapkan untuk Bani Zuhrah di bagian pojok belakang masjid,

lalu menyruh agar Abdullah dan Utbah, dua putra Mas'ud, berada di
lingkungan tersebut. Maka beberapa orang dari mereka berkata, "Kami
akan menyingkirkan Ibnu Unmru Abd.* Maka Nabi bersabda, "Kalau
begitu untuk apa aku diutus? sesungguhnya Allah tidak akan mensucikan

lraum yang tidak memberikan hak kcpada orang yang lemah."(a\

4. Melay4ni Rasulullah SAW

Setelah masuk Islam dan setelah Hjd, kehidupan Abdullah bin
Mas'ud spontanitas mengalami perubatran besar. Ia menjadi orang )xang
paling dekat dengan Rasulullah SAW 

-setelah 
keluarga beliau- baik

dalam kehidupan beliau secara umum maupun secara khusus. Hingga
kami hampir mengatakan bahwa ia menjadi "Sekretaris yang sangat

pribadi" jika benar istilah ini, maka ia menangani beberapa urusan khusus

Nabi. Ia datang menemui Nabi ketika tidak ada seomng pun )llang
dibolehkan untuk menemui beliau.(50)

Muslim meriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata

-menceritakan 
tentang Ibnu Mas'ud-: Ia ada ketika kita tidak ada, dan

diizinkan ketika kami dilarang.(s r)

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Mas'u4 ia berkata: Rasulullah
SAW pernah bemabda kepadaku, '€;*Sb?t'9-a{tgi'tf * o$tt

6 Thabaqat lbnu Sahd3: lsz,dmtil Mrrtdbb@t7z.
" tlt;lrrtiual4:129.4 Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 15\ Al Muhabban 71, Al Isti'ab 3:994 & Al Ishabah 4:

129. Ibrnu Hiqam juga meriwap[lwr dalam As-Sirah 4: 245, seakan-aksr ia terjadi
setelah hijrah, bc?itll pula dalam ld-Dror Al Mantsu 3: 205.

ry Thabaoat lbttu So'ad 3: 152.
n lt tsdit 3: 9t8 dar (tsttd At Gtuhh 3:257 .tt fultih Lrslin4: l9t l-l9lz



.':tt4 ,? C:t-n Qzinht kcpadamu adalah bila tabir telah terbuka, dan

bila englrau mendengar rahasiaht hingga aht melarangmul.62)

Ibnu Hanbal juga meriwayatkan darinya: Alil tidak dilarang dari

(mendengarkan) pembicaraan rahasia.(53) Ia senantiasa memberi tirai
untuk Nabi SAW ketika beliau mandi dan mernbangunkannya bila
tertidur.(5a) Ia berjalan bersama beliau di atas tanah sendirian, berjalan

bersdtha beliau dan juga di depan beliau.(ss)
'; i Di kalangan sahabat ia dikenal sebagai seorang sahabat yang

memegang pembicaraan rahasia,(s6) bantal,(sD siwak,(s8) sesuci,(se) dua

terompah,(o) pemilik bighal Nabi,(61) dan pembawa tongkaf62) beliau

SAW.

Dari Al Qasim bin Abdurrahman, ia berkata" "Abdullah biasa

memakaikan kedua terompatr Nabi SArfr/ (di kedua kaki beliau),

kemudian ia berjalan di depannya dengan memegang tongkat.

Kemudian ketika Nabi telatr sampai di tempat dudukrya, ia melepas

e Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 154. Hadits ini jugadiriwayatkaor dalarnAl Bayan Wa At-
Tabyin 3: 42, Shahih Muslim 4: 1708,'Srman lbnu Majah l: 49, Al Isti'aD 3: 988, Usud Al
Ghabah 3: 257 dm Al Ishabah 4: 129.

s3 Musnad lbnu Hambal 5: 234, 1laitu di bagran tangah hadits. Juga dalam Tafsir
Ibnu Mashd:295, atsar 594 (Al AhaA33).il Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 153, Al Isti'ab 3: 988, Shifat Ash-Shafwah l:156, dan
Usud Al Ghabah3:257.-"1{7h";;;; 

i""'i'oa* ls3, d8r shifat Ash-shafwah t:156.n Thabaqat lbnu Sa'ad 3: l53i At Bayan Wa AFTabyin 3: 42, Al Isti'aD 3: 988; dan
UsudAl Ghabah3:257.n Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 153, Ghayah An-Nihayah l: 458, Al Ishabah 4: 129.
Diriwayatlran pula dalam Shahih Al Bulihari 5: 28 dari Abu Ad-Drda' tentamg riwayat
bacaannya pada ayat 3 surah Al-Lail. Begitu pula dalam"/azi' Ath-7'habai 30: 14, Tafsir
Ibnu Katsir 8: 438 yang dilutip dri Ibnu Hanrbal. trlrisad adalah sandaran atau yang
diletalrkm di bawah kepala Oantal) lAl Qaanus Al Muhith damAl Mu'jam Al Wasith).* Thabaqu lbnu Sa'ad 3: 153, Al Isti'ab 3: 988, Usud Al Ghabah 3:257, Ghayah
An-Nihryah l:458 danll Ishabah 4:129.e Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 153, Shahih At-Tirmidzi 13: 216 dryi Abu Hurairah,
Ghayah An-Nihtyah: l: 457. Juga dalam Shahih Al Bukhon 5: 28 dengan redaksi '7I
Muthahhirah. Begitu pula dalam "Iarz i' Ath-Thabari 30: 140.

& Ihabaqat lbnu Sa'ad 3:153, Shahih Al Bttt:hui 5:2l,Jami'Ath-Thabari 30: 140,
Al Isti'ab 3: 988, Usud Al Ghabah 3: 257, Ghayah An-Nihayah l: 458 dan Al Ishabah 4:
t29.

6r Shahih At-firnifui 13: 216.
@ il na1,ot Ya At'TabYin 3t 42.



kedua terompah Nabi. dan meletal<kannya di kedua le,ngannya lalu
merrberikan tongkat kepada beliau. Lalu ketika Rasulullatr SAW
hendak berdiri, ia memakaikan lagi kedua terompah beliau kemudian
berjalan dengan memegang tongkat di depan beliau hingga ia masuk

kamar beliau sebelum Rasulullah SAW mesuk."(63)

Kesimpulannya, bahwa Ibnu Mas'ud adalah pembantu

kepercayaan Nabi SAW. Alangkah mulianya orang yang bisa melayani
Nabi dan berdekatan dengan beliau hingga sering berbarengan dengan

oraog-orang di rumah tangga beliau. Ia dan ibunya adalah orang yang

dernikian (mendapatkan kemuliaan tersebut).

Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, "Aku dan saudaraku

datang dari Yaman, lalu kami tinggal beberapa waktu lamanya. Kami
tidak melihat kecuali bahwa Abdullah bin Mas'ud merupakan salah

seomng dari orang-orang yang berada dalam rumah tangga Nabi SAW,
karena kami sering melihatnya masuk menemui beliau bersama
ibunla.(ol)

Ia sangat antusias dalam menjalankan tugasnya dan tidak suka

bila ada yang menyaingnya, meskipun untuk melalnrkannya ia harus
bersusah payah, bahkan terpaksa berdusta satu kali agar tidak ada orang
yang mengalahkannya, sehingga ia bisa menempati tempat peristirahatan

Nabi SAW.

Ia berkata, "Pada masa Nabi SAW aku tidak pernah berdusta
kecuali satu kali. Aku mernpersiapkan kantung pelana unta untuk
Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki dari Thaif. Malca aku
bErkata, "Orang ini pasti akan mengalatrkanku dalam membuatkan pelana

unttrk Rasulullah." Ia lalu bertanya, "Pelana unta mana yang paling

6. Thobaqat lbnu Sa'ad 3: 153 dan Shifat Ash-Shafwah I : 155- I 56.
" Thatuqat lbnu tu'ad 3: 1534 Shahih Al Bukhari 5:28, Shahih Muslim 4: l9ll,

Shahih At-Tirmidzi 13: 214, Usud Al Ghafuh: 3:258 dn Al Ishabah 4: 129 yaagdiLutp
dari At-Timdzi. Abu Musa Al As)/ari masuk Islam di Melckah pada masa awal Islarl
kemudian ia kenrbali ke t€mpat tinggahya di Ysnsr (dilcatal@ bahwa ia hijratr lce
Habasyah), kernudian ia kernbali pada waktu penaklukan.Khaibr. Kedatan-gannya
bedepdrr dengim kedaturgm kaum muslimin )ryrshijrah keHabasyah (rhcbaqat lbnu
tu'od4: 105-106).
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disukai Rasulullah sAw?" Aku menjawab, "Kelompok orang-orang

Mallcah.', Maka ia pun membuatkan pelana di sana. Lalu RasulUllah

SAW bertanya , ,,siapa yang membuatkan pelana ini untuk kita?" Mereka

menjawab, ,,orang Thaif., Maka beliau bersabda, ,,Sunlhlah Abdullah,

agar ia membuatkant pelou unatk kita'" Maka aku pun kembali ke

ternpatpelana.65)

a Ji[adnya
Bukan hal f'aag aneh @i ormg yaug pertama kali membaca Al

Qn.an de,ugan slroa keras di psat neg€ri kafir untuk sihad 
di jalan

Allah. Ia rela m€qrerahkan dirinSra mtukmgfuadapi mrabahaya dalam

rangka membela Islam dan meopbakmya Ia tidak pemah absen dari

p€rang di jalan Allah meskiprm fisikqta lemah dm tailciknya kurmg. Ia

r*pt anAsias dalarr rnem5rffi &kc|ah dan meurbelanya. Ia ihrt

p€rang Bdr, uhilI4 tr(hdq, Bai'a,totr Rftft'rm dan peristiwa-pe,ristiwa

pe,ming lainrya.(66)

T€trdaPafi beb€rflpa MGn P€ding dalm hiduprya 1a+g

mqir*ry kegtEgm seh,ebs mtttk} ini daE rne,urhr*tikan bagaimana

oil*ng 
''aug 

rn€oganut akkl*: &4@ itfiIas daFt rnengtrentak hati

p€ilg?nrytrr.lla

Ia itEt pmg Bade besr ymg mempam cikal bakal

kememaryp ag@e Islara. I}& perrng ini ia berhasil mernbrmuh

aeaea*ot kafir, Abu Jahal, fu itri cElry mefutnla hg8p. Ketika

itr Mu'qdz bh Amu bin Al Jmmh borhsil mcrnotong lcakinya lalu

Mu'aqmrxlz dm Artryang m€euPak@ dua pntra Afra' ruenguloftkam)'a'

Latu Abdutlah b,in lvlas'ud dm mennsuk kepalauya'(64

Kerrudian Nabi SAW memberftan pedangnp kepadaqrxJ6e)

9 'tlwn rtl Ah*fur2:30.
* Ai l"tt'ob 3 : 988, Ilsuit Al Ghabah 3; 257 dn Al Ishabah 4: 129'
,'11-;i;4,*;r-iiS, Siron Ibnu Hisyan 5: 305, chcyat An-Nihay-ah l: 459 dan

Taritdt Al Khinus 2: 258. Untuk lebih detail $ilal*m lfir* Al Maghazi 63'67, Sirah lbnu

i;"*;1:.iir-tts, Mwnad lbnu Hambal,S:316, 328,6: 4, l2!'125' Shahih Al-;;ih*ti, 
it, foritl, ,lth-Thabai 2: 45545;,6, A1 Isti'ab 3z 991, Ma'alim At-Tanzil 3: 15'

ff, p"d" tafsirsurah Al Anfaal,lI Kasysyaf 2: 116, Mafatiih Al Ghaib 4:35i2, Ar-Raudh

Tafsit lbtwMas'ud



Pada malam perternpuran, ia bersama Ammar ,bin yasir
menjalankan tugas penting yang beresiko kehilangan nyawanya, yaitu
menjadi mata-mata pada malam hari.

Al Waqidi menuturkan bahwa Nabi SAW menugasi keduanya
lalu mereka mengelilipgi orang-omng lrafir, kemudian keduanya pulang
dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami dapati mereka ketakutan, kuda-
liuda meringkik dan hampir memukul wajatrrya, padahal langit
me'numpahkan hujan pada mereka.u Pada keesokan harinya Nubaih bin
Al Hajjaj yang mengetahui jejak keduanya berkata,, ,Ini,adalatr jejak
Ibnu sumalyah dan Ibnu ummu 'Abd ...... kita tidak. bisa lepas dari
takut meskipun tidur di malarn hari, kita pasti akan binasa atau
membinasakarl '(6e)

Ia juga turut mengumpulkan tawanan bersama Ammar bin
Yasir dan Sa'd bin Abu Waqqash. Ia berkata, "Aku, Ammar dan Sa'ad,
bekerjasama dalarn mengumpulkan tawenan pada perang Badar." Ia
melanjutkan: Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan tapi aku
dan Ammar tidak membawa apa-apa.oo)

Abdullah mengikuti pep€rangan-peperangan setelah perang
Badar. Ia melakukan berbagai peran pelting yang diabadikan oleh
sejarah. Ia ikut bergabrmg dalam perang uhud dan turut andil dalam

Al unuf 5: l4l-143, usud Al Ghabah 3;257, Al Kamit 2:49,88-89, Ahrwm Al eurthubi
4: l94pada tafsrr surah Ali Inraan. Dan lihat pembahasan kami tentang keislamannya.

'o Al Maghazi 67, sunan Ahr Daud l:27r, Al Isti'ab 3: 99r dan ir-Raudh Al 
-unuf

5: 143-144. Dikatakan: Ia dipcgang oleh Mu'adz bin Anrru bin Al Jamuh. tihat: il
MaghaziT3.

@ Al Mashazi:39.
'o Sunoilbnu Majah2:768, Swtan.Abu Daud2:59 dm Sunan An-Nasa,i7:57,39.

untuk lebih detail silahkan hhati Tafsir Ibnu Mas,ud: l5'1,, atsar 342 (Ali rrnraan [3]:l3):2:l ats-ar 517 (Al Maaidah [5]: ?,1),311 atsqr 624 (At Anfaat [8j: al), 312 aiir
9^2_5 (41 Anfaal [8]: zt4), 313-315 atsar 628 (Al Anfaal [8]: 68), 316 atsir 629 (Al Anfaal
L8]i 68), 474 atsar 904 (Al Ftnqaan [25): 77), 495 atsu 946 (As-sajdah p2]; zD, 562_
563, dua arsar 1058-1059 (Ad-Dukhaan [44]: tGl6), 631 atsar risz 1it irau.;aaaiun
l58l:22),717-718130.3 (Al Qafr tgll: t-2).
_ Lihat pul a: Al Maghazi 13-15, 3G3 I dm 38, Ihabaqat lbnu Sa,ad 2: 2l-22, Musnad
Ibnu Hanbal 5:217-218,316,6:29;4445,51 drrr,77, Snanin n Au*lrori l: 53,106 dan
4: 44, 104, 5: 45,74, shahih lttuslirl. 3: 1418-1420, Tlrnm Al Akhbar l: r4r, it ot it, ,lt- .

Ty itui7:62,SwranAn-Nosa,i l:159-160, TarikhAth-Ihabaril:434,476ds1477,At
Mustadrak2:91,3:2A-21, Tofsir lbnu Katrir 3:559 dstAl Kafi AslnSlafi: lTl.
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meraih kemenangan pada awalnya, kenrudian ia tetap tabah bersama

orang-orang yang tetap tegar bersmra Rasulullah SAW, ketika t€rjadi
peristiwa menge,nashm, ketika pra pemmah hilang dari te,mpat-

te,mpat mereka.

Ibnu Mas'ud bertata, 'Aku tidak merasakan bahwa salah seorang

sahabat Nabi menginginkan dunia dm perhiasannya kecuali pada saat

itu.r'(?l) Dalam sebuah riwayat disebutkan: Hingga Allah me,nurunkan

ayat-Nya,1?$t L- j $ f1$q:ni L; J P4 (di antoramu
ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang
yang rnenghendaki aWtirat).(Qs. Aali Imraan l3l: ISZ)02)

Pada pagi hari berikutrya, di IJhud terjadilah perang Hamra'ul

Asad. Rasulullah SA\M menginap di masjid bersama beberapa omng

Sahabat Anshar. Seusai shalat Subuh beliau menyrruh tsilal agar

menyeru, "sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kalian agr
mencari musuh kalian; dan tidak boleh keluar bersama kami kecuali

orang png ikut perang pada hari kemarin."(73) Maka Rasulullah SAW
keluar dengan diikuti 70 sahaba! di antaranya adalah Ibnu Mas'ud.oa) Ia
mengikuti perang Khandaq dan bergabung bersama kaum muslimin
dalam mempertahankan diri, hirigga Allah mengalahkan musuh yang

kafir dan mengusir mereka dari Madinah.

7t Taikh Ath-Thabari 2: 509.o To6i, Ibnu Mas'ud: 18!-183, atsar 388 (Ali knraan [3]:152), At Maghazi:250i.
Untuk lebih detail tentang p€rang Ihnu Mastrd dalam perang Uhu4 lihat Tafsir lbnu
Mas'ud: 18+186, atsar 390 (Ali 'Innaan [3]: 169), 631 atsar I152 (Al Mujaadilah/22).
Dan juga: Al Maghazi:253, Sirah lbnu Hisyan 6: 69-70, Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 152-
753, Futuh Al Buldan: 2M, di dalanrrya disebutkan bahwa Abdullatr bin Mas'ud
msmbunuh Husail bin Jabir Abu Hudzaifah bin Al Yaman krena kekeliruan, kareira ia
menyurgkanya sebagai orang musyrik Dalam Al Maghazi: 182,233 disebutkan bahwa
yang mernbunuhnya adalatr Utbah bin Mastrd. Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan
perbedaan pendapat tentang walCu kepulangan Utbah dari Habasyah. Dikaakan bahwa
ia pulang sebelum p€rang lJhu4 dan dilotal<an pula bahwa ia pulang bersama Ja'far bin
Abi Thalib pada walcu p€rang Khaibar. Lihat perrbahasan lomi t€ntang pertumbuhan
Ibnu Mas'ud"
. R. Al Maghazt: 259, Sirah lbnu Hisyam 6: 26 dan Taritih Ath-Thabari 2: 534.

'' Jami' ,lth-Thabri 7: 4o1402. Lihlt Tafsir lbnu Mas'ud'. 187 atsar 392 (AIi
Irraan l3l: l7l-172).
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Diriwaptkan bahwa mereka disibukl€n dengan empat shalat
pada hari itu: Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Maka mereka
menunaikannya sekaligus setelah malam mulai merangkak hilang.(zs)

Ia juga pemah mengikuti perjanjian Hudaibiyatr dan ikut berbaiat
di bawah pohon dan menjadi penjaga 

-menunrt 
satu riwayat- kaum

muslimin pada malam kepulangan mereka. Akan tetapi ia ketiduran
sehingga tidak sempat menunaikan shalat Subuh dan banr terbangun
setelah matalrari terbit. Mal<a Nabi mengimami mereka shalat Subuh
setelah terbit matahari, sebagaimana biasa beliau shalat.06)

Ia juga ikut perang Mu'tah, pitu pe,rang )rang di dalamnya Khalid
bin walid menyelamatkan sisa-sisa pasukan Islam setelah syahidnya Zaid
bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawatrah, yaitu
ketika kaum muslimin pertama kali bertempw dengan tentara Romawi,
dimana orang-ormg }ang kembali dali perang ini dituduh sebagai orang-
orang yang melarikan diri dari peperangao.@

Abdullah berkata: Kami mengatakan, ,Wahai Rasulullafr, kami
oT1g-oll"F yang melarikan diri." Maka Nabi SAW bersabda, FJf'ti#--Jt'tj gl ,rr:;rrf.l, "Kalian adalah orang yang kembali (unuk
berangkat lagi), aku adalah golongan kaum muslimin.,fr8)

7s Mtrsnad lbnu Hanbat 5: 189 dan 6: 45-,46 (dcngan sanad Munqathi), shahih at-
Thmidzil:292,7:176,suanan-Nasa'i2:17-lBdaahkamAlearhttbill: lg0.Lihat
pula Tafsir Ibnu Mashd: 129 atsar 284 (Al Baqarah l2):238), 176-177 atsar 315 (Ni
Irrqn [3]: ll3).
. - 'o Mwna.d lbnu Hambal 5:26s-266,6: 149 (dengian sanad shahih). Diriwayatkan
bahwa yang jaga malam adalah Bilal. Lihat: Tafsb lbtu Mas,ud:5s4-3g5 atsai toll
(awal- Al _Fath)._Diriwayattan bahwa pcristiwa ini tcrjadi ketilo mereka pulang dari
Khaibar. Lihar .$'rai lbnu Hisyortt 46: 514-515, ToiWt Ath-flrobart 3: l6i7, ur rlr-
Radh Al Unuf 6:952. As.Suhaili bed.da: DiriwaydlEst batrwa peristiwa itu terjadi pada
perang Hunain, dar dirirrralatkm pula bahwa ito toirai pada perjarjian Hudaibiyah.
Pendgmt paling benr adalah bahva itu t€rjadi pada welctu perorg l(},"lbar, "

_ 
' ' Lihd: Al Magluzi: 3D, Sirah Ibru Hisyott 7: 19, Tarilh Al ya,qtbi 2.-65-66 dan

Ar-Radh Al Unuf 7 : 4l-42.n fo6t nni Mos,ud:310 atsar621 (Al tufarl [g]: 16).
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Ia juga ikut perang Hunain dan tetap tegar bersama 80 orang

Mubajirin dan fuEhar b€rsama Nabi SAW.(zs) Saal itu Abbas menyeru

kepada pasukan, "Wahai orang-omog )rang merrbaiat @ai'atur Ridhwan)

di bawah pohon Samurah, wahai orang-orang yang hapal surah Al
Baqarah.'r(m) gi1gg3 Allah mentakdirkan kemenangan bag kaum

muslimin.

Ketika gtwfunah dibagikan, omng-orang berdesakdesakan

m€Nruapai Nabi SAW hingga msrdGa hmpir melukai beliau.(sllAMtrllah

berbta, "seakan-akan aku melihat R,asulullatr SAW menuturkan salah

seorang Nabi yang dipukuli karumya hingga menrbuaSya berdarah, lalu

ia mengusap darah dari wajahnya serala ,T". i Hts ,pllit'ltllt
t't litf- "Ya Allah, ampwilah kawtbt hnreru mereka tiada

mtgetulwi.@

Ketila orq:orang A"u*r tidat suta bila Rasulullah SAW

meluluhkan hati mang-orang yug baru masuk Islam, Ibnu Mastrd

meqrupitac bl tersebnrt kcpada RaruIullah. Maka Nabi rnarah dm
b.*"bd. ;;.; r3|#;e$A+f df ,& rS$bl'* ialdliS r
..tttt *,[16rr wpai aA'rywc rerysryoitron krydoht tenteng

ipq* yang &laffisn (W scl&let, furena afu $kt
; nt€twtnrri m*& futan fuafuj tffi &.@t

" fg tu Ustuh 3I0 .is 636 (Ae'M l9l. ?l.26: diddamya terjadi

duiReilffiSAEs Slrcl tu IW 7: 169, IWd b &'d h. 157. I,frla. Al Mcglwi: 335,
Tari*h At Ya'qrbi2:6243" Samr& aU* poto FirS etqn8kt1la ltarm mrslimin
rrelailo&an Bsi'*p.& valdu pajqib Hrddbifrrh Gta ll Umb\.

'l Toikh Attrtutui 3: 8$90.
e i*"d lbr" n*rtot a, il, ttz,lTQ 5: 217 (dcngprr sanad yurg shahitt), slarrr&

Alfui 4:175-176,shahirt hlasm-3:1417, Srur llrlt Maj&22l33s,ad-Drrr Al
L(ad{.w3:9*95.

o f6t tml MasW:321 anar 639 (At-Tafidr [9]: 5S). Lihat pula 322 atsar 64O

(At-Tbubdr [9]:5456"), sos atsar 969 (Al AhS [33]: 69). Dar jugu lthstad lbnu
Huful 5:285-286, Strrpin Abu M 2: 19\ Sholnh At-frrnd&i 13: Xi3, Tarikh Ath-
thabari 3: 9 I -l 00, Tafib l}rln l{aaiz 3: 2Ol, 6: 47 547 6.
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Ia juga ilut perang Tabuk yang dalam p*'g.hlNabi tidak perlu

melakukantaktikperang.Inirqerupakanpeftlngterak}riryangdilakrrkan
beliau(8a) dan dalam pertempuran to'-D^l pajadain dimakamkan' Nabi

bersabda, t* C'ri U *.nrr':r';.i14 P' "Ya Allah' ,u telah ridha

kepadanya,makaridhailahia!"IbnuMas'udberkata"'Andaisajaaku
orang yang dikubur' "(85)

Ia tidak berhenti berjihad setelah Nabi SAW wafat, menghadap

kekasihyangMahaTinggi..IamasihmengikutiperangRiddah,karena
Abu Bakar menunjuknya untuk bergabung bersama golongan sahabat

yangmenjaditokohmasyarakatMadinatr.Ketikaorang-orangmurtad
pertamakalimenyerangMadinah,merekatetapditempat-tempatmereka

hingga Allah menolak tipu daya oranforang yang melampaui batas'(8o

Perang Riddah pertama terjadi pada Abas dan Dzubyan' Saat itu

kemenanganberadadipihakkaumrnuslimin.Diawalmalam'Madinah
mendapatberitagembiraperihalperolehansedekahdaribeberapakaum

,*, iiUu*a otet Shafiran dan disebarluaskan oleh Sa'ad bin Abu

Waqqash.KemudianpadatengahmalamdibawaolehAz-Zabarqandart

kabar gembira ini disebarluaskan oleh Abdtrratrman bin Au[ kernudian

di akhir malam dibawa oleh Adi dan disebarluaskan oleh Abdullah bin

Mas'ud.(87)

Kemudian ia ikut penaklukan $ramGe) dan bergabung dalam

perang Yarmuk. Ia berada di tempat pengumpulan gtranimah pada hari

ketika Khalid bin walid memimpin pasukan.Ge) Ia juga ilut dalam

penaklukanHimshbersamaAbulJbaida}ryangtinggaldikamp
militernya.LaluiamenulissuratkepadaUmaruntukmerrgabarkan

u AlMaghazi:34h344.
" Sirah Ibnu Hisyam it Ztg'lZO'Lihat pula 7: 3l$315' Al Mustadrak 3: 50'51' Al

Kasysyaf2: l?6 dan At Kafi AsySyafi: 82' 
.* Taikh ltn-fnoiiiii'lhllS,. Lihl* Tafsir lbnu Mas'ud:259 atsar 529 (Al-

Maaidah/S4), uusnaittbnu tio)t"is'2f/',287'321'327'ShahihAl Bulchari 3:95 dan

Tafsir lbnu Katsir 4i 56.'"t"'h'";;r:i;;7)n_lt*ra 3: 247. Dalan riwayat lain balwa yang memberi kabr

e€mbirat€ntang kesuksesan'Adi adalatr Abu Qatadah'
'- - 

-1{ 
i*ia rtiot otot 3: 258 dn Al Ishabah 4: I 30'

s Tarikh Ath-Thabari 3: 391'
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kemenangannya. Lalu ia mengirim seperlima (dai ghanimah) bersama

Abdullah bin Mas'ud. Maka ia pun pergr mgnghadap Umar, tapi Umar
mengembalikannya.(e0) Tempat tinggalnya sementara adalah di Himsh
hingga Umar mengembalikannya lagi ke Kufah.(el)

6. Pengurus Baitul Mat Kufah

Ketika gerakan penaklukan Islam terhadap wilayah,wilayah
semakin meluas, jalur perhubungan antara pemerintahan pusat di
Madinah dengan daerah-daerah peperangan semakin jauh, sehingga hal

ini mengharuskan didirikannya aturan-aturan militer untuk memberi
fasilitas kepada para pasukan penakluk. Maka Umar menulis surat

kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar memilih tempat untuk dijadikan
negeri hijrah dan kamp militer.(e2) Maka dipilihlah Kufah pada tahun 17

Hijriyahoo untuk dijadikan sebagai kamp militer.

Sa'ad tetap menjadi gubernur hingga Umar memecatnya (pada

tahun 21 II) karena keluhan dari penduduknya.Oa) Lalu ia mengangkat

Ammar bin Yasir sebagai gubernur di sana dan Abdullah bin Mas'ud
sebagai pengurus Baitul Mal, sedangkan Utsman bin Hunaif sebagai

n Tarit h Ath-Thabai 3: 601.
et Thabaqat lbnu Sa'ad 3; 157, 6: 8, Tarikh Ath-Thabari 3: 601 . Dalam Taikh Al

Ya'qubi 2: l5l disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash yang ketika itu berada di
Madain selama 3 tahrm mengirim surat kepada Umar untuk merrberitahukan kepadanya
bahwa pasukan b€rkuda telah berkumpul di Jalula'. Maka Umar me,nulis surat kepadanya
agar ia maju bersama pasukannya. Lalu ia menugaskan Abdullah bin Mashd dan
menenrpatkarmya di ternpat Sa'ad. Dikatakan bahwa ia me,nunjuk Salman rmtuk
mengendalikan Madain, sementara Ibnu Mas'ud mengajarkan agama kepada merekan Futuh Al Buldan: 275, Tarikh Ath-Thabari 3: 579. Didalarrnya disebutkan,
'Negeri hijrah dan ternpat pmampungan jihad (kanrp militer). Qairawan adalah ternpat
tinggal brigade dan detasemen (kamp militer) (Lisan Al Arab: 1.1o). Dalam bahasa
Persianya'Kadyan" (Al Affazh Al Farisgryah Al Mu'anaba]: l3l).

" Tarikh Ath-Thabari 4: 40, Futuh Al Buldan:284, Mu'jam Al Buldan 7: 297 dur Al
Kamil 2: 367-368. Diriwayatkan bahwa ia didirikan pada tahun 15 Hijriyah (.ihat Tail,h
Ath-Thabari 3: 598), dm diriwayatkan pula selain itu (Lihat; Mu'jam Al Buldan 7:296-
297\.* Tartkh At Ya'qubi 2: 155, dan Tarikh Ath-Thabari 4: l2l.
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pengurus tanah. Dikatakan pula bahwa ia mengangkat syuraih sebagai

hakim.(es)

Umar menulis surat kepada penduduk Kufah, '',\ku telah

mengangkat Ammar bin Yasir untuk menjadi gubernur kalian, Abdullatt

bin Mas'ud sebagai guru sekaligUs pejabat teras. Keduanya termasuk

salah seorang pemimpin dari kalangan sahabat Nabi SAW yang ikut

perang Badar. Aku mengangkat Abdullah bin Mas'ud untuk menjadi

pengurus Baitul Mal. Maka belajadah kepada keduanya dan ikutilah

keduanya. Aku mengutamakan Abdullah bin Mas'ud atas diriku

sendiri."(e6)

Dalam suatu riwayat disebutkan, "Demi Allah, yang tidak ada

Tuhan selain Dia, sesunggUhnya aku lebih mengutamakannya atas diriku,

maka ambillah darinya. ''(ea

Ath-Thabari berkata, "Tempat tinggal Ibnu Mas'ud adalah di

Hudzail di ternpat yang kering keruntang. Ia singgah di rumahnya dan

menrbiarkan rumahnya sebagai rumah tamu. Para tamu biasa beristirahat

di nrmalnya di Hudzail jika sekitarmasjidtelahpenuh sesak.u08)

Kernudian penduduk Kufah mengelulrkan tentang Ammar, maka

Umar memecatnya pada tahun 2zHliinyah, lalu ia mengangfut Abu Musa

Al As)/ari sebagai penggantinya,(o) dut memindatrkannya ke Bashratr

dan mengangkat Al Mughirah bin Syubah sebagai pe,nggantinya. Ia (Al

Mughirah) tetap menjadi gubemur Kufah dengan didampingi Ibnu

Mas'ud hingga Umar wafat pada tahun 23 Hijriyah'0o0)

tt Futuh Al Buldan: 279, dan Taikh Ath-Thabai 4: l2l '
% Thabaqat lbnu sq,ad 6;7-g, Al Isti,ab 3: 992, Usud Al Ghabah 3: 358-359,

Tadikirah At Huffazh l: 14 dan Al Ishabah 4:130- 
. Ia mernilikin' Thabaqii lbnu Sa'ad 3: 157,6: 8 dan Tarikh Ath-Thabari 3: 601

jalur-jalur dan riwayat-riwayat lain dengan lqandungan selupa, yang dalam sebagian

ri"r"Vut disebutkan batrwa ia memberi karnbing betina setiap hari: untuk 'Anrnar

sete,ngatrnya dan perutnya, semqltara untuk Abdullah dan Utsman ssperernPatnya.

ltihit: fitun il B;ttun;279, Tarilch Ath-Thabai 4: 139,144,145, Usud Al Ghabah 3:

258-259, dan Al Ishabah 4: 130.

" Taikh Ath-Thabari 4: 273.
e Tarikh Ath-Thabai 4: 163-164, dan Al Kamil3: 15'
tN Futuh Al Buldan:279, Tailrt Al Ya'qubi 2: 155, TaiM Ath-Thabai 4: 165,241

darAl Kamil3:16.
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Setahun setelah pemerintahan Utsman bin Affan ia memecat
Mughirah pada tahun 24 Hijriyah dan mengangkat sa'ad berdasarkan
wasiat g**.(lol)

Pada masa jabatannya Sa'ad meminjam uang kepada Abdullah
dari Baitul Mal, lalu Abdullah meminjamkarulya. Tapi ketika Abdullah
menagih, Sa'ad belum bisa membayaffrya. Maka te{adilah cekcok antara
keduanya. Ketika Utsman mendengar hal ini ia marah lalu memecat Sa'ad
pada tahun 25 atau 26 Hijriyah. Sedangkan Abdullah tetap dipercaya
tmfuk mengemban tugasnys. (l 02)

Kemudian Utsman mengangkat Al Walid bin Uqbah bin Abu
Mu'ith. Al walid menjadi gubernur Kufah selama 5 tahun hingga utsman
memecatnya pada tahun 29 atan 30 Hijriyah.

Sebab pemecatannya adalah berdasarkan riwayat Ath-Thabari,
bahwa beberapa orang pemuda Azd memata-matai seorang laki-laki
lalu membunuhnya, kemudian Al Watid membunuh mereka, lalu
ayah-ayatr mereka merninta balas dendam kepadanya dan 

'

menuduhnya sebagai pecandu minuman keras. Mereka menyiarkan
hal tersebut kepada masyarakat dan mendatangi Abdullatr bin Mas'ud.
Maka Atdullah berkata, "Barangsiapa yang menutupi sesuatu dari
kami, kami tidak akan mempermalukannya dan tidak akan
m ernbeberkan rahasianya. "

Maka Al Walid mencelanya dan berkata, "Apakah orang
sepertimu suka merespon orang-orang keras unfuk menghukumku? apa
yang harus kututupi? sesungguhnya ini hanya dikatakan kepada orang
yang ragu."

Kemudian seorang penyihir dibawa ke hadapan Al walid, laru ia
menanyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang hukumannya. Setelah Ibnu
Mas'ud yakin bahwa orang tersebut benar-benar penyihir, ia menyrruh

''o' Futuh At Buldan: 279, Tarit:h Ath-Thabari 4: 244, dut Al Kamil 3: 41.t@ Taikh Ath-7'-habari 4; 251-2s5, Al Kamil3: 42. Ath-Thabari meriwayatkan
bahwa itulah perselisihan pertama di antara penduduk Kufah. Kufah adalah kota peftama
yang menjadi target syetan untuk menimbulkan permusuhan di kalangam penduduknya
yang muslim, me,nurut riwayat Saif dari Asy-Syabi.
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agar membunuhnya. [.alu Al Walid membawanya ke masjid, di mana di

tempat tersebut penyihir tersebut dibunuh oleh salah seorang Azd yang

keras kepala tanpa perintahnya. Kemudian Abdullah dan Al Walid

sepakat untuk memenjarakannya dan memberinya hukuman ta'zir,

kemudian mereka melepaskannya. Kemudian sebagian orang-orang Azd

yang keras kepala membuat siasat hingga. mereka dapat mengaurbil

cincin Al Walid dan membawanya ke hadapan Utsman di Madinah.

Mereka kemudian bersaksi bahwa Al Walid pernah memuntahkan

minuman keras. Maka Utsman pun memanggtlnya (ke Madinah) lalu

menyrruhnya agar dihukum. Ia berkata, "Kami melaksanakan eksekusi

dan membiarkan orang yang bersaksi palsu masuk Neraka." Kemudian

Sa'id bin Al Ash diangkat menjadi gubernur Kufah untuk

menggantikannya.( I 03)

7. Undangan Ke Madinah dan Wafatnya

Ibnu Mas'ud menjabat sebagai pengurus Baitul Mal dalam hrrun

waktu yang lama, yaitu pada masa pemerintahan Umar dan Utsman. Ia

menjabat selama masa gubernur: Ammar bin Yasir, Abu Musa Al
Asyari, Al Mughirah bin Syubah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Al Walid bin
Uqbah dan Sa'id bin Al Ash. Kita tidak bisa menentukan berapa lama ia

tinggal di Kufah pada masa kegubernuran Sa'id, karena riwayat-riwayat

dalam hal ini sangat bertentangan satu sama lainnla.(too Khususnya

'o' Lihat: Tailrt Al Ya'qubi 2: 165, Taikh Ath-Thabai 4:271-281 dm At Kamil 3:
52-53.

'* DR. Abduh Ar-Rajihi berpendapat (dalarn kitabqra, Abdutlah bin Mas'ud:37):
Batrwa lb,nu Masbd menjabat sampai masa gubemur Abu Musa Al Asy'ari yang ditunjuk
Utsman. Ia melandaskan pendapatnya pada atsar-atsar yutg menyebutkan t€ntang
perternuan Abu Musa de,ngan Abdullatr di sebuah rumah yang salah satunya b€rada di
Kufatr (disebutkan dalam kitabnya:71-72). Akan tetapi kami meirduga bahwa itu terjadi
ketika Abu Musa diangkat gubernur oleh Umar bin Khattab setelah ia memecat 'Arrnar
dan sebelum pengangkatan Al Mugtrirah. Atau bisa jadi saelatr pelantikan Abdullah bin
'Amir sebagai gubernur Bashrah. Kita pastikan bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak
me,ndapafi masa kegubemuran Abu Musa atas Kufah yang diangkat Utsman bin Affan,
kareira lbnu Mashd sendiri wafat sebelum tahun 34 Hijriydh, dan tahun ini adalah tahun
pengangkatan Abu Musa sebagai gubernur Kufah ketika Utsman terpaksa memecat SaSd

dan ketika para pemberontak Kufah mengumandangkan slogan mereka yang terkenal
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seputar waktu ia diundang ke Madinah dan sebab ia diundang utsman ke
Madinah.

Al Ya'qubi meriwayatkan bahwa undangan ini disebabkan sikap
Abdullah yang menolak menerima mushaf yang diberikan utusan utsman
ketika utsman meminta agar menyafukan umat dengan safu mushaf
yaitu mushaf yang disuruh utsman untuk ditulis dan dikirim ke kota-
kota.(105)

Akan tetapi minimal ada dua sebab yang menghanrskan kita
menolak riwayat Al Ya'qubi tersebut:

Pertama, ucapailrya, ula menolak menyerahkan mushafrrya
kepada Abdullah bin Amir." padahal ia adalah gubernur Bashrah, bukan
Kufah.(l06)

Kedua: undangan tersebut terjadi pada masa kegubernuran Sa'id
bin Al Ash, yang mana ia termasuk salah seorang yang menulis Mushaf
Al Imam di Madinah.(107)Karena itu tidak mungkin Sa'id berada di Kufah
dan Madinah dalam satu waktu (sekaligus;.(l0a)

"Karri tidak butuh lagi terhadap Sa'id-mu dan tidak pula walid-mu." (Lihat: Tarikh Ath_
Thabari 4:330-339, dan Al Isti,ab 2:622-623).

. 
t*-Taritch Al Ya'qubi-2: l7o. Riwayat ini dijadikan pegangan oleh beberapa

olTt"lt:. Di antaranya adalah Arthur Jeffry (Lihat: Materials fbr ttre History of the Tei
o_f the Quran, P. 20-21), dan juga beberapa peireliti kontemporer seperti DR. Thaha
Husain (Lihati Al Fitt ah Al Kubra I: I60-t6I).

'.i farifl, Al Ya'qubi 2: 166-167 aan faith .,tttt-Thabari 4: 264-265.
'"' Lihat: Al Mashahif: 18-26. Didalanrnya diriwayatkan khabar dari g jalur. Lihat

pula:.Al Isti'ab 2: 622, Usud Al Ghabah 2:3lO dN Al l;habah 3: 9g.
''o DR. Abdullah Kh1w1sryd, seorang peneliti sejarah, menyatakan dalam bukunya

Al Qur'an wa'uumuhu Fi Mishr, tentang tahun perrulisa, Mushaf Al Imam. Meskipun
ia sangat detail dan teliti dalam pemaparannya seputar latar belakang dan kesimpuian,
lapi Aku pribadi 

-berdasarkan 
referensi.referensi yang Aku ba-ca- berpendapai

bahwa kesesuaiannya itu pada alirir pembahasannya. Secara ringkas dapat diuraikan
pemaparannya sebagai berikut:

1- Penolakan tulisan dalam Mushaf Al Imam berdasarkan riwayat bahwa
Hu&aifatr bin Al Yaman ketakutan setelatr melihat orang-orang berb€da-
beda dalam mernbaca Al eur'an, ketika terjadi penaklulian Armenia dan
Adzobaijan.

2- l*3p.*T riw-avat ini dari 9 jalur. 7 di antaranya sampai kepada Anas bin
Malilg sedang 2 lainnya sampai kepada Zaid bin Tsabii.

3' la men-shahilz-kan khabar-khabar tersebut, karena mayoritas ijal-nya
tsiqah,dan salah satu dari 9 jalur tersebut diriwayatkan oletr suklari.
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4- Ia mangingatkan te,ntang kelalaian ahli hadits ge,nerasi awal yang tidak
me,nyebutkan tahun dimana terjadi peristiwa ini yang selanjutnya mushaf
dihimpun.

5- Ia memaparkan ijtihad-ijtihad ahli hadits generasi alhir:
A- Ibnu Al Jazari (833 H), ia mernpredilcsikan sekitar tatrun 30 Hijriyah.
B- Ibnu Hajar Al 'Asqalani (852 lll), ia mempredilcsikan sekitar tahun 25

Htjri1lah.
C- As-Suyuthi (911 H), ia me,ngutip pe,ndapat Ibnu Hajar.
D- AI Qashttralani (923 I{), ia memprediksikan sekitar ta}run 25 Hijri}rah.

6- Ia memaparkan riwayat-riwayat ahli sejaratr seputar pertempuran )rang
didalarrrrp berkumpul antara te,ntara Syam dan hak.
A- Abu Miltmaf (130 II), ia meriwayatkan batrwa peristiwa tersebut

terjadi sekitar tatrun 24 Hijrilah.
B- Saif (180 H), ia meriwayatkan baltwa peristiwa tersebut terjadi sekitar

tahun 33 Hijdfh.
C- Al Waqidi (207 H). Ada dua riwayat darinya. Pertama menyebutkan

bahwa pertempuran tersebut terjadi pada masa kegubernuran Al
Walid bin Uqbatr. Riwayat ini diringfuas oleh Al Baladzari. Kedua
menyebutkan bahwa pertempuran tersebut terjadi pada masa
kegubemuran Sa'id bin Al'Ash. Ath-Thabari menyebutkannya dengan
shighat At-Tamridh. Kernudian diriwayatkan pula darinya bahwa
Arme,nia ditaklukan pada tahun 3l Hijriyah.

. D- Al Baladzari Q79 A, ia meriwayatkan batrwa peristiwa tersebut
terjadi pada masa kegubernuran Satd bin Al 'Ash.

?- Ia me,nganalisis riwayat-riwayat ini dengan detail. Di awal analisisnya ia
me,ngatakan batrwa ketika Al Baladzri mengulang pemaparan riwayatnya,
ia menyebutkan tatlmnp yaitu tahun 25 Hijrifh. Ia mengatakan: Jika Al
Baladzari pura-pura tidak tahu riwapt Abu Mikhnaf, maka Ath-Thabari
akan tenang kare,na ia menjadikannya sebagai riwayat utama ketika
membahas tentmg s€rangan Romawi terhadap kaum muslimin dan
pe,ngerahan bala bantuaur dari Kufah pada tahrm 24 Hijrifh.

8- Adapun riwayat Saif, mal€ Ibnu Al Atsir (630 II) mengutipnya dengan

. memanfaatkan dua riwayat Abu Mildrnaf dan Al Waqrdi t€.ntang

konologis peristiwanya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 30 Htjrifh
terjadi peristiwa pengerahan bala bantuan dari hak png dipimpin oleh
Hudzaifah bin Al Yaman pada perang Al Bab dan keeksisan SaId bin Al
'Ash dalam melindnngi pasukannya di Adzobaijan. Kemudian ia
menarnbahkan riwyat t€ntang percakapan yang terjadi antara Hudzaifah
dan SaId setelah pertempuran tentang perbedaan dalam bacaan Al Qurlan.

9- Pemaparan pendapat Sejarawan masa kini dan para ahli hadits t€ntang
riwayat-riwayat ini, yang menglrasilkan beberapa kesimpulan berikut ini:
A- Kesepakatan riwayat tentang :

l- Terjadinya pep€rangan dalam rangka peiraklukan Arme,nia pada
masaUtsman.

2- Bergabungnya pasulon Irak d8n Spm dalam pertempuran ini.
3- Perbedaan para pasukan tersebut(dalam membaca Al Qur'an).
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Abdullah bin Mas'ud tetap pergi ke Madindh karena mematuhi
instruksi khalifah Utsman. Ia mengetahui kedudukan utsman dan tidak
berlehaJeha dalam merespon undangannya meskipun para pemberontak

Kufah memprovokasinya agff tetap tinggal di Kufah dan tidak
mengindahkan perintah Utsman.

' B- Perbedaan riwayat-riwayat tentang waktu terjadinya pertempuran dan
lokasinya dan masalatr perselisihan para pasukan (dalam membaca A1

Qur'an):
l- Abu Mikhnaf: tahun 25 H (?) PenaHukan Armenia perselisihan

tentang k€pemimpinan.
2- Saif: tahun 33 H. Al Bab dan Al Balanjar perselisihan tentang

kepemimpinan
3- AI Waqidi: tahun 24-30 H. Samsiyat poselisihan tentang

ghanimah.
Tahun 30-34 H. Qaliqala Perbedaan pendapat tentang ghanimatr

4- Al Baladzari: tahun 30-34 H. Qaliqala perselisihan tentang
ghanimah.

5- Ibnu Al Atsir: tahun 30 H Al Bab perselisihan tentang bacaqn.
10- Ia menolak riwayat-riwayat 1lang mengakhirkan perbedaan pendapat

tentang wafatnya Ibnu Mas'ud (32 atau 33 tI). Ia berpaling dari riwayat- 
Ibnu Al Atsir karena menurutnya ada bukti yang kuat. Ia berpendapat
bahwa riwayat Al Baladzari adalatr yang paling benar. Hanya saja
kekurangannla ia tidak menyebutkan waktunya secara pasti.

ll- Ia berusaha menentukan tahunnya dengan berdasarkan riwayat bahwa
Sa'id bin Al 'Ash (gubernur Kufatr kurun waktu 30-34 II) adalah yang
mengirim bantuan militer dari hak ke suriatr. Mengrngat salman bin
Rabi'ah yang menjadi komandan pasukan huk gog* di Salanjar pada
tahun 31 Hrjriyah, maka bisa dipastikan bahwa Habib bin Maslamah
yang menjadi komandan pasukan Suriah telah memulai peperangan
dengan Arme'ia pada tahun 30 Hijriyah, dan bahwasanya bergabungrrya
dua pasukan dan perselisihan mereka seputar ghanimah terjadi pada
tahun yang sama. Disamping terjadi perselisihan tentang ghanimah,
maka terjadi perselisihan pula tentang bacaan Al eur.an, sehingga' Hudzaifah berkomunikasi dengan Khalifah 

-melalui surat_ dan
mermperingatkan te,ntang perselisihan ini.

Demikianlah DR. Khawarsyid memaparkan secara ringkas bahwa penulisan mushaf
dimulai pada tahun 30 Hijriyah. (AI Qur'an Wa,(Jlumuhu Fi Mishr:1845)

Peneliti tidak bisa sepakat dengan kesimpulan ini. Karena Sald bin AI 'Ash
merupakan salatr satu dari dua orang atau ernpat orang yang ditunjuk utsman untuk
menulis mushaf. Saat itu ia menjadi gubernur Kufah setelah dipecatnya Al Walid pada
tahun 29 H atau 30 H. Ia tetap tinggal di Madinah hingga tairun 34 H ketika terjadi
hnruhara dan para pemberontak melarangrrya kembali [J ruran. (Lihat: Taitrh Ath-
Thabai 4: 330-339, Al Mashahif. t8-26, At Isti'ab 2:622-623). setelah pemaparan ini
Aku cenderung pada riwayat Abu Milhnaf yang dipegang oleh Ath-ThaLari dan
dilemahkan oleh DR. Khawarsyid karena kelemahan perawinya.
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Diriwayatkan dari Taid bin Wahab, ia berkata, "Ketika Utsman

mengirim utusan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menyuruhryta pergi

ke Madinah, orang-orang berkumpul di hadapannya dan berkata,

'Tetaplah tinggal disini dan jangan keluar, kami melarangmu menemui

sesuatu yang tidak engkau sukai'."

Malca Abdullah berkata kepada mereka, "Aku wajib taat

kepadanya. Sesungguhnya akan muncul banyak fitnah dan kekacauan,

aku tidak ingin menjadi orang pertama yang memulainya.' Maka orang-

orang pun pulang dan Abdullah pergr ke Madinah.(l0e)

Para perawi tidak menyebutkan apakah lbnu Mas'ud tetap tinggal

di Madinah hingga wafat? atau ia kembali ke Kufah? Diriwayatkan,

bahwa ia tidak mengambil gajinya selama dua tahun terakhir masa

hidupnya. Dikatakan bahwa Utsman menahannya,("0)duo dikatakan pula

bahwa Abdullah tidak mau mengambilnya karena merasa tidak

membutuhkan. Dan, yang lainnya juga melakukan seperti yang ia
lalarkan.(lll)

Pada tahun 32 H, bersama beberapa orang sahabat, ia
menyaksikan kematian Abu Dzar, lalu ia ikut mengrrnrs jenazahnya dan

menguburnya.(ll2) Kemudian talc selang beberapa lama ia sahit keras dan

Utsman menjenguknya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abdul Balr dan Ats-Tsa'labi bahwa

Utsman menjenguknya ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya.

Lalu Utsman bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Ia menjawab, "Dosa-

dosaku." Utsman bertanya lagi,. "Apa yang engkau inginkan?" Ia

menjawab, "Rahmat Tuhanku.' Tanya Utsman lugr, 'Maukah
kupanggilkan dokter untuhmu?" Ia menjawab, "Dokter hanya

membuatku tambah sakit." Utsman bertanya lagi, "Maukah kusuruh
pegawai agar memberikan gajimu?' la menjawab, uAku tidak

'@ Al Isti'ab 3: 993, IJsud Al Ghabah 3: 260 dan Al hhabah4: I 30.
I to Thabaqat lbnu Sa'ad 3: I 60-1 6 I dar, Usud Al Ghabah 3: 260.
ttt (Jsud Al Ghabah3:260.
"' Taikh Ath-Inabai 4: 308-309. Lihat: Sirah trbnu Hisyam 7:314-315, Tailch Al

Ya'qubi 2: 172-173 dan Tarikh Ath-Thabari 3: 107 .
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memerlukannya, kamu tidak memberikannya kepadaku selagi aku masih

hidup, kini akan kau berikan ketika aku akan mati." Utsman berkata,

"Untuk putri-putrimu setelah engkau wafat." Ia berkata, "Apakah kamu

takut putri-putriku akan kelaparan setelah aku tiada? sesungguhnya aku

telah menyuruh mereka membaca surah Al Waqi'ah sgliap malam, karena

aku,pernah qeg{engar Rasulullah SAW bersabdu, 
',F ztitttt 63:i'f;) i;

tiif $g 'U- d N "Barangsiapa yang membaca surah Al Waqi'ah setiap

malam, ia tidak akan tertimpa kemelaratan untuk selamanya."0r3)

Ia wafat di Madinah(rt4) pada tahun 32 Hijriyah(rrs) pada usia 60

tahun lebih.(rr6) Ia berwasiat kepada Zubah,ot7) hh dikubur di Baqi'.(tts)

Dikatakan bahwa Utsman menyolatinya.(lle) Dikatakan pula bahwa

emmar menyolatinya.(120) Dikatakan pula bahwa Zubair menyolatinya

lalu menguburnya pada malam hari berdasarkan wasiatnya. Utsman tidak
mengetahui pemakamannya sehingga ia mencela Zubair atas hal

tersebut.(l2l)

"' Ahlcam Al Qunhubi 17: 194 pada awal surah Al Baqarah, Usud Al Ghabah 3:
259-260.Lrhat Tafsir lbnu Mashd:616 atsar 1129 (awal surah Al Waqi'ah).

tta Thabaqat Ibnu Sa'ad 3: 160, 6: 14, Taritch Ath-Ihabari 4:308,'At isti'ab 3:993,
Usud Al Ghabah 3: 260, Tadzkirah Al Hufazh l: 14 dim Al Ishabah 4: 129 yarrrg
didalanmya disebutkan, 'Dikatakan batrwa iawafat di Kufah."

tts Thabaqat Ibnu Sa'ad 3: 160, 6: 14, Tarilch Ath-Thabari 4: 308, Al Isti'ab 3:994,
Usud Al Ghabah 3:260, Tadzkirah Al Hufazh l: 14, Al Ishabah 4: 129 dan Tarikh Al
Khamis 2:257, juga diriwayatkan bahwa ia *afat pada tahun 33 H (Usud Al Ghabah dan
Al Ishabah). Ibnu Hajar meriwayatkan dari Al Bukhari batrwa ia wafat sebelurmrya
tewasnya Umar (Al Ishabah).tt' Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 160, 6: 14, Al Isti'ab 3:,994, Usud AI Ghabah 3:260,
Tadzkirah Al Huffazh I : 14 dan Ghayah An-Nihayah l: 459.

tt7 Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 159-161, Futuh Al Bulitan: 461, dan Usuit Al Ghabah 3:
260.

tt8 Thabagat lbnu Sa'ad 3: 160, 6: 14, TaiHt Ath-Thabari 4: 308, Al Isti'ab 3:994
dan Glyyah An-Nihayah l: 459.

tte Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 160, Taril:h Ath-Thabari 4:308, Al Isti'ab 3:994, Usud
Al Ghabah 3: 260 dan Taril:h Al Khamis 2: 258.

t20 Thabaqat Ibnu Sa'ad 3: 160, Tarikh Al Ya'qubi 2: 170-171, Taik* Ath-Thabai
4: 308 dan Usud Al Ghabah 3: 260.

t?t Isti'ab 3: 994 dan Usud At Ghabah 3: 260.
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8. Sifat-Sifatnya

Ia orang yang sangat pendek.(l2z) Hampir-hampir duduknya laki-

laki tinggi sama seperti ia berdiri.(123) Ia lunrs kerempeng(r24) dan tidak

berdaging, lembut pipinya, kecil kedua betisnya dan berkulit sawo

matang.(125)

Diriwayatkan dari imam Ali Karramallahu Waihah, bahwa Nabi

SAW pernah menyunrhnya memanjat pohon untuk mendapatkan sesuatu

darinya. Lalu para sahabatnya melihat betisnya yang kecil dan mereka

tertawa. Maka Nabi SAW bersabda, ,t{Vir ?i ! * hl.to:t?;*S U,

*t u'N lr#, "Apa yang kalian tertawakan'terhaiap'kaki seorang

hamba Allah yang pada hari kiamat nanti timbangannya lebih berat dari

bukit Uhud71fii26)

Ia orang yang memperhatikan penampilan luarnya. Pakaiannya

bagus-bagus(l2o dan ia menyeserkan sarungnya karena betisnya yang

kecil meskipun ia menyrnrh agar meninggikan kain sarung.

Abu Wail menuturkan bahwa ia (Ibnu Mas'ud) pernah melihat

laki-lald yang menyeserkan kain sarungya. Mal<a ia berkata, 'Nail&anlah
kain sanrngmu!' Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, kamu

sendiri, naikkan kain sanrngmu!" Ia berkata, I'rA,lGu tidalc sepertimu, kdua
betislnr kecil, dan aku orang yang berkulit sawo matang." Ketika hal

'o Al Isti'ab 3: 990, Shifat Ash-Shafwah l: 154, Usud Al Ghabah 3: 259 dm Tsilh
Al Khanis2:258.

ta Thabaqat Ibnu Sa'ad 3z 157-158, Al Bad\r Wa At-Tarikh 5:97, Al Isti'ab 3:99Q
dan Usud Al Ghabah 3: 259.

tA I'habaqat lbnu Sa'ad 3: 156, Al Bad\r Wa At-Tarikh 5: 97 dut Al Isti'ab 3: 99O.
tE Thabiqat lbnu Sa'ad 3: 157-158, Shifat Ash-shafwah l:154-155 dat Ghayah

An-Nihavah l: 458.

'x'Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 155, Musnad lbnu Hambal 2: 180, Al Isttab 3:989,
Ilsud Al Ghabah 3: 159, Ahkam Al Qunhubi ll:97, Ghryah An-Nihryah l: 458 dn Al
Ishabah 4: 130.

Kisalr mereka yang me,nertawakan Ibnu Mas\rd dituturksn dalam Thabaqat Ibnu
Sa'ad dui dua jalur lain dan pemaparan yang berbeda. Didalanmp disebutkan bahwa
mereka menertawakan betisnya yang kecil. Kisah ini juga disebutkan dalam Shifat Ash-
Shafwah l: 157 dan Tafsir lbnu Katsir3:358.

t2' Ghayah An-Nihayah l:458.



tersebut sampai kepada Umar. ia memukul laki-laki tersebut seraya

mengatakan, "Apakah kamu membantah Ibnu Mas'u6?rr(128)

Ia termasuk salah seorang yang paling suka memakai pakaian

warna putih dan paling harum minyak wanginya.(l2e) Di malam hari ia
terkenal dengan bau harum minyak wanginya jika keluar menuju

masjid.(rlo)

Ia memiliki rambut yang dinaikkan di atas kedua telinganya. Ia

menata rambut tersebut (meminyakinya) seakan-akan dicampur madu.

Waki' berkata: Yakni tidak membiarkan rambutnya acak-acakan.

Panjang rambutnya hingga tulang selangkanya. Jika ia hendak

menunaikan shalat ia meletakkannya di belakang kedua telinganya. Ia

tidak mengubah (menyemir) rambut ubannva.'(l 3 l)

Kedekatannya dengan Nabi SAW mempengaruhi al*rlak dan
perilakunya. Hal itu karena ia senantiasa bersama Nabi di dalam rumah
beliau. Sampai-sampai Abu Musa menyangka bahwa ia termasuk salah

satu keluarga beliau.(l32)

Sebab lainnya adalah karena ia masuk Islam sejak kecil ketika
jiwa dan rohnya masih bersih.(r33) Dalam hatinya ditumbuhkan kecintaan

kepada Nabi SAW. Ia senantiasa mengamalkan sunnah Nabi dan

kehidupan sehari-hari dan dalam berperilaku. Karena itulah Hudzaifah
mengatakan, "Sesungguhnya orang yang paling mirip petunjuknya

dengan Nabi SAW, paling merendahkan diri seperti beliau dan paling
mirip perilakunya dengan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud sejak ia
keluar hingga ia pulang kembali. Aku tidak mengetahui apa yang

dilakukan di dalam nrmatrnya (sehingga tidak bisa berpersepsi tentang

alitifitas di dalam rumahnya)." Dalam suatu riwayat ditambahkan, ia
berkata, "Para sahabat Nabi SAW mengetahui bahwa Ibnu Ummu Abd

t" Al Ishabah 4t l3o
t2e Thabaqat Ibnu Sa'ad 3t 157 , Shifat Ash-Shafwah I : 155 dan Ghayah An-Nihayah

l:458.
t3o thabaqat lbnu Sa'ad 3: 157 dan 'Uyun Al A*tbar l:, 303.
t3t Thabaqat Ibnu Sa'ad 3: 158 dan Al Isti'ab 3: 990.
r'2 Lihat pembahasan kami tentang: Melapni Rasulullah SAW.
"'Lihat pembahasan kami tantang: Pertumbuhan dan keislamannya.
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termasuk salah seorang )ang paling dekat wasilahnya kepada AUah
g1y1.n(l3a)

Ia sangat warat, sampai pada tingkat yang berlebihan. Ia prna-

pura tidak tahu kandungan ayat yang berisi dispensasi Qakhshah),yaitu
pada firman Allah, Wf*l#iCW # (Kemudian tcamu

tidak rnmdapat air, Maka bertayamumlah lcamu dengan tanah yang
baik [sucifl [Qs. An-Nisaa [4]: 43). Ketika ia ditanya oleh Abu Musa,

"Jika seseorang dalpm keadaan junub lalu tidak menemukan air, apa yang

harus ia lakukan?" Abdullah menjawab, 'Ia tidak boleh shalat sampai

menemukan air." Maka Abu Musa berkata, "Bagaimana menurutnu
tentang ayat ini?u Abdullatr tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ialu
ia berkata, 'Jika kami memberi dis-pensasi kepada mereka dalam masalah
ini, maka hampir saja jika salah seorang dari mereka kedinginan mereka
akan meninggalkan air dan bertayammum."(l3i)

Al A'masy meriwayatkan dari sebagian sahabatrya bahwa ketika
mereka sedang duduk bersama Ali, mereka berkata, "Karni tidak melihat
orang yang lebih bagus akhlalarya, lebih lembut pengajarannya, lebih
baik duduknya (persahabatannya) dan lebih wara'dari Ibnu Mas'ud." Ali
bertanya, "Aku persaksikan di hadapan Allah, apakah itu benar berasal
dari hati kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Ali berkata, "Ya Allah,
saksikanlah bahwa aku mengatalcan seperti yang dikatakannya, bahkan
lebih dari i6.n(r36)

Jika dernikian kesaksian sahabat-sahabatnya, maka begitu pula
kesaksian isterinya yang kagum dengan budi pekertinya yang mulia dan
akhlaknya yang Qur'ani di rumahnya.

Diriwayatkan dari 7-ahab isteri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"Apabila Abdullah datang dari suatu keperluan, ia berdehem dan

tY Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 154, Shahih Al Bilrtari 5: 28, 8: 25, Shahih At-Tirmidzi
13: 514-515, Al Ist{ab 3: 991-992, Shifat Aslt-Shafwah l; lS4, tS6, 158, Usud At
Ghabah 3: 258, Tadzkirah Al Huffazh l: 13-14, Ghayah An-Nihayah t: 458459 dan Al
Ishabah 4: 129-130.

"t Tafsir lbnu Mas'ud:221-222 atsar 462.
t36 Thabaqat Ibnu Sa'ad 3: 156 dan Usud Al Ghabah 3: 259.
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mpludah karena klrawatir salah seorang dari kami mendapatkan sesuatu

yang tidak disukainya. "(l 
37)

la juga menjaga pergaulan dengan nou muslim. Al Qurthubi
meriwayatkan bahwa ia mengucapkan salam kepada pedagang yang ia

temani dalam perjalgan. Maka Alqamah mengatakan: Maka lukatakan

kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, bukankah dilarang mengucapkan

salam kepada mereka?u Ia menjawab, "Memang benar, tapi ini demi

(hak) persahab"lrr. m( I 3 8)

Kesaksian terpenting untuk Ibnu Mas'ud adalah kesaksian Nabi

SAW, bahwa ia akan masuk surga, sebagaimana terhraug dalam suahr

rilrayat hadits tentang 10 orang (yang dijamin masuk Surga).

Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: Ketika kami sedang bersama

Rasulullah SAW di Hira', beliau memberitahukan 10 orang yang akan

masuk Surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair,

Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Malik, Sa'id bin T*lid danAbdullah bin

14"rro6.(l3e)

9-.Bacaan AI Qur'annya

Ia seorang imam dalam bidang Tajwid Al Qur'an, Tahqiq &n
tartilnya. Ia memiliki suara yang bagus.(l'!0) Suaranya tidak hanya sekedar

bagus dan merdu layaknya keindahan pertumbuhannya di perkampungan

yang bersih, akan tetapi lebih dari itu. Ia membaca dengan ruh dan

hatinya. Ia membacanya seperti yang diturunkan Allah.

"7 Musnad Ibnu HambalS: 218-219. Ibnu Karir mengutipnya &lam At-Tafsir 4l
342. Riwayat serupa juga dituturkan oleh Ibnu Majah dalam,Sunan-nya2: 1166'1167.

t't AhkamAl Qunhubi ll: ll2.
t3e Al Isti'ab 3: 988, ia berkata, "Dengan sanad hasan jayyid." Terdapat pula

riwayat-riwayat lain seputar hadits ini yang meirjadikan Nabi SAW sebagai ganti dari
Ibnu Mas'ud (Musnad lbnu Hambal3: 108-109, I10, I12, I l5). Terdapat pula riwayat-
riwayat lain yang menycbutkan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai ganti dari Sa'ad bin
Malik dan Abu Ubaidatr bin Al Jarrah sebagai ganti dari Ibnu Mas'ud (Musnad lbnu
Hambal 3: 136).

tN Ghayah An-Nihayah l: 459,
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Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mendengar bacaannya dalam

shalatnya, maka beliau bersabda, lW Jit VS $b'ofpttbl t7';;
* ?t 6 arry ,)e (Barangsiapa yang ingii membaca Al Qur'an sesegar

seperti saat diturunkan, hend.aklah ia membacanya seperti bacaan lbnu
(Jmrnu Ab4.Q4t)

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, * 
yil

(Bacalrnnlah untuklcu!) Ia berkata, 'Apakah aku akan menrbacakannya di

hadapan Engkau, sedang Al Qur'an diturunkan padamu?" Nabi bersabda,

,€t 'U 'rftel'ot et ,A "Aht ingin mendengarnya dari selain aht."

Mrm Ibnu Mas'ud membacakan dari awal surah An-Nisa' hingga ayat,
(4, ::13b iF q(:!i',s ,-r,*1,,# :g*tLa $ySK (Matra

bagaimanaknh [halnya orang kofi, nanti], apabila lcami

mendatanglran seseorang saksi [rasul] dari tiap-tiap umat dan kami

mendatanglun kamu [MuhammadJ sebagai saksi atas mereka itu

[sebagai umatmuJ). (Qs. An-Nisaa'[4]: 4l) (Mendengar ayat tersebut)

Nabipun menangis. 
(l a2)

Apakah Rasulullah SAW me,lrangis karena terkesan dengan

bacaannya atau karena arti ayat tersebut? atau karena kedua-duanya?,

kita tidak tahu.

Murid-muridnya memahami betul keindatran dan kejemihan

suaranya sehingga mereka mengekspresikan kesan nlereka akan

suaranya yang bagus tersebut.

tat Thabaqat lbnu Sa'ad 2: 342, Musnad lbnu Hanbal l:265,6: 128-129, 16l,
Sunan lbnu Majah l: 49, A1 Mustadrak2:227-228, Al Isti'ab 1: 990, Ahkam Al Qurthubi
l: 50,72, Tadzkirah Al Huffazh l: 13, Ghayah An-Nihayah l: 459, Al Ishabah 4: 129.
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hanrbal l: 229-230 dengm redaksi "Basah (merdu)'. Juga

dalarn Shiftt Ash-Shafwah I : I 56-1 57.
Barangkali yang dimaksud bacaannya disini adalah gaya bacaannya, bukan bacaan

png bertentangan dengan Mushaf Utsman. Nabi SAW kagum dengan suaranya dan cara

o"tTil;*ubi 
berkata: Sebagian ulama mengatakan: Arti sabda Nabi, "sesegar seperti

saat dituunkan" bahwa ia mernbaca hunrf pertama: yang diturunkan Al Qur'an
berdasarkan huruftersebut, bukan huruftujuh yang diberi keringanan kepada Rasulullah
SAW untuk membacanya setelah Jibril mengecek Al Qur'an kepada beliau setiaP

Ramadhan. (Al Ahkaam l:50).t" Ta6ir lbnu Mas'ud:215-217, dua atsar 452,453 (An-Nisaa74l), Thabaqat lbnu
Sa'ad 2: 342, Usud Al Ghabah 3: 257 -258 dan Ahkam Al Qurthubi l: ll .
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Abu Utsman An-Nahdi berkata, "Ibnu Mas'ud pernah shalat

mengimami kami dengan membaca 'Qul Huwallahu Ahad. Aku sangat

berharap agar ia membaca surah Al Baqarah karena suaranya yang bagus

dan baik."

Alqamah berkata, "Aku pemah bermalam di rumah Abdullatt

di rumahnya. Ia bangun (untuk shalat malam) dan membaca seperti

bacaan seorang laki-laki di masjid kampungny4 tidak mengeraskan

suarzmya tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa

mendengar."(la3)

Ubaidillah berkata, "Apabila mata telah tenang, Abdullah

bangun dan aku mendengar suara mendengung seperti dengungan

lebah hingga Subuh. "(14)

Ia sangat memperhatikan tempat-tempat yang indah dalam Al

Qur'an. Ia mencap stxah Hawamim: saruh-surah yang dimulai dengan

Haamiim sebagai sutera Al Qur'an, dan dikali lain ia menggambarkannya

seperti taman-taman Al Qur' a1.(la5)

Karena ia merasakan indahnya bacaan dengan tartil, kita dapati

ia mengkritik orang yang tergesa-gesa.dalam membaca Al Qur'an. Ia

mengingkari dengan mengatakan, "Apakah yang demikian ini seperti

syair? atau natsar seperti korma jelek yang dibuang?" Ia mengatakan,

"Bacalah denga tartil, karena ia akan menghiasi Al Qur'6."(t+6)

Ia juga berkata, "Bacalah Al Qur'an sesuai tajwid dan hiasilah

dengan suara kalian dan arabkanlah, karena ia berbatrasa Arab dan

Allah suka bila diarabkan (dibaca layaknya bacaan Arab yang fasihl.'r

tat Ghryah An-Nihayah I : 459.

'* UsudAlGhabah3:259.
'nt Talir lbnu Mas'ud: 545-546, atsar 1031, I 032 (awal surah Ghaafir) dan Uyun Al

Al&bar2:132.
'* Tofsiy-nya: 609 atsar lll5 (awal surah Ar-Rahmaan),674-6'15) atsar l2l7 (Al

Muzammil [73]: l).
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Ia juga berkata, "Berhentilah ketika ada hal-hal yang
mengagumkan, gerakkanlah hati kalian dan jangan berkeinginan agar
(cepat selesai) di aktrir stuah.(ra7)

Ia berpendapat agar orang yang membawa (membaca) Al Qur'an
memiliki sifat-sifat tertentu. Ia berkata, "Orang yang membawa Al
Qur'an seyogyanya mengetahui malamnya ketika orang-orang sedang

tidur, mengetahui siangnya ketika orang-orang sedang teqaga,
mengetahui kesedihannya ketika oftrng-orang sedang senang, mengetahui
tangisnya ketika orang-orang sedang tertawa, mengetahui diamnya ketika
orang-orang sedang bercampur baur, dan mengetahui l*rusyu'nya ketika
orang-orang sedang berbangga hati. Orang yang mengemban (membaca)

Al Qur'an seyogyanya menangis dan sedih, santun, bijaksana dan tenang.

Tidak layak bagi orang yang membawa Al Qur'an bersikap keras kepala,
lalai, kasar, berteriak dan berperangai keras.u(la8)

10- Hapalan, tr'ikih dan Ilmunya

Ia salatr seonmg ahli qiraat papan atas. Rasulullah SAW
menjadikannya sebagai salah satu dari empat orang yang disunrh untuk
diambil bacaannya oleh kaum muslimin.

Abdullah bin Amru berkata ketika disebutkan Ibnu Mas,ud di
hadapannya, "sesungguhnya oftrng ini selalu saya .cintaj sejglah, saya
mendengar|,asulullah SAW bersab da, Ce b F,:l -U OUit V-&l
f .i{.*.tyl ,r) JT t'6 ui-e,r{i- )# i.N,.J# ;tt )w ,y 5 (Belajarlah qiraat Al Qur'an kepada empat orang:
ItauUal, bin Mas'ud (disebutkan pertama lcati), Salim maula Abu
Hudzaifah, Wry bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal)Oa\

'.t! fa6 ir-nya: 67 +67 5 ats ar 121 5, 121 6, l2l8 (Al Muzzammil [23] : l ).'- thifat Ash-Shafwah l: 163-164. Sebagiannya diriwayatkan dalan, ,Uyn Al
Alrhbaar 2: 133 dan Ahlram Al Quthubi t: 17 .

'o'Shahih Al Butrhari 5:-Zl-28,36,6: 186 dn Shahih Muslim 4: 1913-1914.
Diriwayatkan dalam Thabaqat Ibnu sa'ad 2: 352 secua ringkas. Begitu pula dalam Al
Isti'ab 3:989, Ahkam Al furthubi l: 50.
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Para sahabat mengetahui keutamaannya dan senioritasnya dalam

mengetahui kitab Allah. Diriwayatkan dari Qais bin Marwan bahwa ia

mendatangi Umar bin Khattab lalu berkata, "Wahai Amirul Muloninin,

aku datang dari Kufah dan di sana kutinggalkan orang yang mendiktekan

Al Qur'an dari dalam dadanya (di luar kepala)." Maka umar marah dan

naik darah hingga hampir memenui kedua bagian saluran pernapasannya.

Lalu ia bertanya, "siapakah dia? celaka kamu". Ia menjawab, "Abdullah

bin Mas'ud". Maka redalah amarahnya hingga ia kembali seperti semula.

Kemudian ia berkata, "Celaka kamu, akq tidak mengetahui ada orang

yang tersisa dalam ilmu ini selain 6iu.rr 
(1s0)

Ketika umar melihat membaca tahlil (ucapan Laa llaaha

Illallaah)ia berkata, "Bejana yang penuh dengan ilmu.n(lsl)

Mu'adz menganggapnya sebagai salah satu dari empat orang yang

layak ditimba ilmunya, yaitu: Dia (Abdullah bin Mas'ud), Abu Darda"

Salman Al Farisi dan Abdullah bin Salam'(rs2)

Abu Mas'ud berkomentar tentangnya, "Ia adalah orang yang

tersisa yang paling mengetahui kitab yang diturunkan Allah kepada

Nabi Muharrrm"6 5616;'. 
r'(l s3)

Abu Musa mengetahui keluasan ilmunya sehingga ia berkata,

"Janganlah kalian bertanya kepadaktr tentang sesuatu selagi orang alim

ini ada di tengah-tengah kalian."(1sa).

Ketika ia wafat berita dukanya disampaikan kepada Abu Darda"

maka ia berkata, "Setelahnya tidak ada orang yang seperti dia."(155)

ts Musnad lbnu Hambal l: 299-230 de,ngan sanad shahih, Al Mustadrak 2: 22'? dan

Al Isti'ab 3:992.
t5t Thabaqat lbnu Sa'ad 2: 344,3: 156, 6: 9, Al Isti'ab 3'- 992, Usud Al Ghabah 3:

259 dan Tadzkirah Al Huffazh l: 14.

"' Shohih At-Tirmidzi 13:212-213 dan Al Mustadrak l:98,4: 466.
tsl Thabaqat lbnu Sa'ad 2: 343 dan Ghayah An-Nihayah l: 459.

'sn Thabiqat lbnu Sa'ad 2: 343, Musnad lbnu Hambal 6: 194 da1. Shifat Ash'

shaJwah 1: 158. Lihat: Tafsir lbnu Mashd 196-197 a*ar 409 (An-Nisaa [3]: ll) dan

talehij-nya.

'st it kti'rb 3;993, Usud Al Ghabah 3:260, Ghayah An-Nihayah l: 459 dan Al
Ishabah 4: 129.
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Ali pernah ditanya tentangnya, maka ia menjawab, "Adapun Ibnu

Mas'ud, maka ia ahli Al Qur'an danpakar Sunnah, dan cukuplah ia diberi

atribut demikian. " 
( I 56)

Ia sendiri mengetahui keluasan ilmunya, khususnya yang

berkaitan dengan kitab Allah. Ia berkata dalam khutbahnya, "Demi Allah,

para sahabat Nabi telah mengetahui bahwa aku termasuk yang paling

mengetahui tentang kitab Allah, dan aku bukanlah yang terbaik di antara

mereka."

Ia berkata lagi, "Tidak satupun surah yang diturunkan kecuali aku

mengetahui untuk apa ia diturunkan (sebab tunrnnya). Seandainya aku

mengetahui ada orang yang,lebih pandai dariku dalam kitab Allah, YmB

aku bisa mendatanginya baik dengan unta atau binatang tunggangan

lainnya, pasti aku akan mendatanginyn."(ls7)

Perawi atsar ini (Abu wail Syaqiq bin Salamah) berkata dalaln

suatu riwayat, rtAku pernah duduk dalam lingkaran yang di dalamya

terdapat beberapa sahabat Nabi SAW, dan aku tidak mendengar ada

seorang pun yang membantah PCIrkataannya. "(l 
s8)

kri tidaklatr aneh, karena Nabi SAW yang sangat jujur telah

memberitahukan kepadanya selagi ia masih bocah bahwa ia "seorang

anak yang diajari. *(t sr)

Ia seorang pakar yang teliti, sangat berhati-hati dalam

menyampaikan (mengajarkan ilmu) dan berlebih-lebihan dalam

periwayatan. Ia melarang murid-muridnya meremehkan masalatr

ketelitian kata.(160) Hal ini tampak jelas ketika ia meriwayatkan hadits

tn Al Isti'ab 3: 993.
t57 Thabaqat lbnu Sa,ad 2: 342, 195-196, Shahih Al Bulilai 6: 187, Shahih Muslim

4: 1912, 1913, Jami' Ath-Thabari l: 80, Al Isti'ab 3: 993, Zad Al Masiir 4: 245, Shifat

shafiilatr l: t j8, Usud Al Ghabah 3:259, Tafsir lbnu Katsir l: 13, Ghayah An'Nihayah

l: 409. Dlriwayatkan pula oleh Al Qurthubi dalam Al Ahkaam l: 30 dari Al Minhal bin

Amru. Ia rn"nrrUattt*: seorang laki-laki bertanya kepadanya, 'Apakah e'lrgkau telah

bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ?" Ia menjawab, "Ya, alcu telah bertemu dengannya'"
t58 Thaiaqat lbnu Sa,ad 2: 343-344, Shahih Al Bukhai 6: 186, Shahih Muslim 4:

1912, Al Isti'ab 3: 991,992 dn {Jsuil Al Ghabah 3: 259.

"' Al khabah 4: 129. Lihat pembahasan kami tentang keislamannya.
t@ Tadzkirah Al Hulfazh l: 13.
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Nabi: Rasulullah SAW bersabda, dan wajahnya berubah lalu bersabda

lagj,"Kurang lebih begini atau mendelmti ini."06r)

Ia sangat memperhatikan akhlak (kode etik) seorang alim yang

mengamalkan yang konsekuensinya bahwa seorang pelajar harus

mengamalkan apa yang diketahuinya dan perkataannya harus sesuai

dengan perbuatannya. Ia berkata, "Barangsiapa yang perkataannya tidak
sesuai dengan perbuatannya, maka ia hanya menghinakan dirinya
sendiri."(162) Ia berkata, "Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan,
akan tetapi dEngan takut (kepada Allah SWf;."(t6r) Ia berkata, "Aku
menduga bila ada omng yang mengetahui suatu ilmu lalu ia lupa, maka
itu disebabkan karena dosa yang dilakukannya."(le)

Ibnu Mas'ud biasa mengajar murid-muridnya beberapa hari
lalu libur beberapa hari karena mengikuti sunnah Nabi. Ketika ia
ditaof. tentang hal tersebut, ia menjawab, "Sesungguhnya, pernah
disebutkan kepadaku tentang tempat-ternpat kalian, dan aku sengaja
tidak mendatangi kalian karena **rawatir kalian akan bosan.
Rasulullatr SAW bisa memberikan wejangan kepada kami dalam
beberapa hari karena khawatir akan menrbuat karrri 6or*.rr(l6s)

Ia memperhatikan betul benang yang menghubungkan antara
pendengar dengan oftlng yang berbicara. ra berpidato di hadapan mereka
setiap Kamis dan berbicara dengan beberapa kata lalu diam ketika
mereka diam padahal mereka masih menginginkan ia menambah
perkataannys.(166)

t6r Musnad lbnu Hambal 5: VlS, 6: 46, lS4'155, I 58, Thabaqat lbnu Sa,ad3: I 56-
157 dengan redaksi serupa. Begitu pula dtlam Sunan lbau Majah L la4l, Al Mtutadrak
l: ll0-lll.

t@ tlym ll lkhbar 2: 179, dn Shifat Ash-Shafwah I : 163.t6 ihifat lst -shafwah l:164.
:' filstr tbnu MLs'ud:250 atsar5l6 (Al Maaidatr [6]: 13) Mr Shtfut Ash-Shafwah

l: 16,4.
t6 M*mad lbnu Hambal 5:202-203,206,6: SS,62,108, I19, 189, 200, Shahih Al

Bulrtai I : 21, 8: 87-88, Shahih Muslim 4: 3172-3173, Shahih At-Tirmidzi l0: 293, dan
Al Kasysyaf3:340.

t6 Thabaqat lbnu Sa'ad 3: 157.
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Ia memperhatikan simpati dari para pendengar. Ia berkata,

"Bicaralah dengan orang menggunakan perkataan yang membuat

penglihatan mereka tertuju kepadamu. Jika kamu melihat mereka

menginginkan j eda, maka berhentilah.rr(167)

Indikasi dari simpati adalatr jika perkataal yang diucapkan

bisa dipatrami. Dan ini bisa dilakukan dengan memperhatikan sejauh

mana wawasan keilmuan orang yang mendengarkan. Karena jika tidak

memperhatikan hal ini, niakahanya akan menjadi fitnah.

Ibnu Mas'ud berkata, "Tidaklah kamu berbicara dengan suatu

kaum yang tidak dijangkau akal mereka, kecuali itu hanya akan menjadi

fifirah bagi setagian mereka."(168)

Meskipun ilmunya luas ia tetap tawadhu'terhadap para ulama dan

menjaga amanah ilmiah. Ia tidak menghalang-halangi orang yang ingtn

menanyakan sesuatu kepadanya supaya orang tersebut bertanya kepada

orang yang lebih mengetahuinya daripada dirinya. Ia pernah, diminta

untuk membaca Thaa' siin miim (r:L),yang termasuk surah Al Miatain

(erdiri dari 200 ayat lebih) Surah Asy-Syu'araa'. Maka ia menjawab, "Ia

tidak ada padaku, Tapi tanyakanlah kepada orang yang telah

mengambilnya dari Rasulullah SAW, yaitu I(habtab bin Al Arat."(l6e)

Inilah potret tentang ilmu Ibnu Mas'ud dan gambaran tentang

etika ilmiahnya yang ia ajarkan kepada murid-muridnya sehingga

menjadikan mereka tidak melebihkan seseorang atas dirinya. Potret-

potretnya tidak mungkin ditampilkan semuanya dalam bulu ini
mengingat kepribadian dan kualitas ilmunya telah diketahui. Barangkali

untuk pembahasan tentang gaya tafsirnya yang akan diuraikan nanti bisa

menambahkan kekurangan yang, ditampilkan dalam pembahasan ini.

Karena pada hakikatrya tafsimya menrpakan pilar utama yang

memberikan sumbangsih bagi pembentukan kepribadian ilmiahnya.

'o1 Al Bayan Wa At-Tabyin I : lO4 dan'Uyun At Al*bar l: 3O'z..

'6t Tadzkirah Al Huffazh l:15.
t6e Musnad lbnu Hambal 6:34, Tafsir lbnu Katsir 6: 230 dan Ad-Durr Al Mantsur

5: 82, I 19.
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11- Murid-Muridnya

Ibnu Mas'ud awalnya adalah seorang murid Nabi yang sekaligus

menjadi pembantu kepercayaan beliau. Kemudian ia menjadi guru atau

pengajar generasi Tabiin bertepatan dengan tugas yang dibebankan Umar

kepadanya ketika Umar mengirimnya bersama Ammar ke Kufah.

Ia tinggal di Kufah kurang lebih l0 tahun untuk mengurus Baitul

Mal dan mengajar kaum muslimin. Banyak murid-murid cerdas yang

belajar kepadanya untuk mendengarkan pelajarannya dan mengambil

ilmunya. Mereka terkenal dengan sebutan "Ashaab Abdullah (murid-

murid Abdullah)' yang rnemiliki keutamaan dan senioritas. Hingga Ali
berkata, *Murid-murid Abdullah adalah lenteranya 6"ru i6.n(170)

Asy-Syabi berkata, "Aku tidak melihat omng yang lebih santun,

lebih banyak ilmunya dan lebih menghindari perhrmpatran darah daripada

murid-murid Abdullah, kecuali para sahabat Rasulullatr 541y.n(tzt)

Banyak orang terkenal yang mengambil ilmunyra dan

meriwayatkan darinya. Karni sebutkan disini hanya sebagai contoh saja.

Dari kalangan sahabat adalah 'Abadilahyang empat: Abdullatr bin Umar,

Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru dan AMullah bin Ztbafu.

Kemudian Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id Al Khudri, Anas bin Malik,
Abu Rafi'Maula Rasulullah SAW, Abu Juhaifah As-Sawaa'i, Abdullatr

bin Al Harits Az-Zrftaid1 Amru bin Al Harits Al Mushthaliqi, Abu Ath-
Thufail Amir bin Watsilah, Thariq bin $yihab Al Ahmasi, dan isterinya

sendiri Ta:rrab Ats-Tsaqifah. ( I 72)

Adapun dari kalangan Tabiin adalah: Alqamah bin Qais An-
Nakha'i, Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i, Masruq bin Al Ajda' Al
Wada'i, Ar-Rabi' bin Khutsaim Ats-Tsauri, Zaid bin Wahb Al Juhani,

Zirr bin Hubaisy Al Asadi, Abu Wail Syaqiq bin Salamah Al Asadi, Abu

Abdullalr 7-adzan Al Kindi, Abu Az-7.aha'AMullah bin Hani'Al Kindi,

t1o Thabaqat lbnu Sa'ad 6:10, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.
t1t Thabaqat lbnu Sa'ad 6: ll-12,
'o Al Ishobah 4: t29 dur Tahitzib At-Tahdzib 6:27-28.
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Abdah bin Amru As.Salmani, Abu Al Ahwash Auf bin Malik Al
Jusyami, Murrah bin Syurahbil Al Bakili dan lain-lain.(r73)

Akan kami sebutkan lagi banyak muridnya dalam sfiidi sanad-

sanad tafsirnya.

'1t Al Ishabah4: 129 dan Tahdzib At-Tahdzib 6: 27 -28.
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Bab Kedua:
Gaya Ibnu Mas'ud Dalam Tafsirnya

1. Kata Pengantar

Mungkin untuk pertama kalinya kita akan bertanya-tanya tentang
maksud dari "Gaya Ibnu Mas'ud" dalam pembahasan ini. Kernudian
ketika kita menjelaskannya, kernungkinan pula akan muncul pertanya4n
iain: Mengapa dinamakan "Gayau dan tidak dinamakan ,,Manhaj

(Metode) Ibnu Mas'ud"?

Aku katakan: sesungguhnya Ibnu Mas'ud tidak mengikuti
manhaj ilmiah dalam artian terminologi tafsir Al eur'an, karena ia tidak
menulis kitab tafsir dan tidak ada tulisan tentang tafsirnya yang sampai
kepada kita kecuali Mushaf yang ia tulis atau ditulis murid-muridnya atau
murid-murid mereka lalu dinisbatkan kepadanya, yang didalamnya berisi
tarnbahan-tambahan atas Mushaf Al Imam yang ada dihadapan kita ini,
yang oleh islilah para peneliti kontemporer dinamal<an,,Az-ziyadah Ar
Tafsiriyaft(,4) yang tidak mungkin dibahas disini karena bukan
tempatnya.

Kami hanya menghimpun tafsirnya dari kitab-kitab hadits dan
tafsir, yaitu kitab tafsir yang memuat pendapat-pendapatnya pada
sebagian ayat dan surah dan juga menyebutkan berbagai masalah tertentu
yang ditanyakan kepadanya lalu ia menjawabnya berdasarkan

'?o Lihat: Al Madzahib Al Islamiah Fi Tafsir At eur.an: g.
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pendapatnya yang berlandaskan ayat Al Qur'an atau yang berkaitan
dengan ayat Al Qur'an yang ia pahami.

Mungkin disini saya meminta maaf karena membuang kata

"Metode" dan menggantinya dengan kata "Gaya". Dibawah kata "Gaya"
saya bisa menguraikan bentuk Tafsir Ibnu Mas'ud atau karakteristik
Tafsir Ibnu Mas'ud. Cara penafsirannya terhadap Al Qur'anul Karim dan

hal-hal yang berkaitan dengannya yang terdapat pada tafsirnya, inilah
yang saya sebut dan saya definisikan seabgai bentuk tafsirnya.

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab memberinya tugas

sebagai pengurus Baitul Mal Kufah sekaligus sebagai guru bagi
penduduknya. Dengan keberadaannya di Kufah ia sekaligus menjadi
hakim yang memutuskan masalah-masalah mereka. Mereka menanyakan
kepadanya setiap kali ada masalah-masalah keagamaan yang perlu
ditanyakan.(175) Setiap kali ia hendak menjelaskan arti yang musykil atau
meriwayatkan kisah atau menjelaskan suatu masalah, ia akan

mengatakannya di hadapan murid-muridnya yang hadir.

Kadangkala perkataannya ia ucapkan ketika sedang mengajar
atau ketika sedang berkhutbah di atas mimbar. Kadang juga porkataannya

berupa komentar ringan terhadap suatu kata atau hukum syara'atau hal-
hal yang jarang terjadi. Terkadang ada salah seorang pendengar yang
mengadu kepadanya atau meminta fatwanya atau menanyakan tentang
suatu masalah, lalu ia menjawab berdasarkan pendapatnya yang
berlandaskhn pemahamannya terhadap Al Qur'anul Karim atau hadits
Nabi.

Karena itulah bentuk tafsimya berbeda-beda. Ada yang berupa
penjelasan terhadap kata-kata, ada yang berupa penjelasan terhadap
hukum syara', ada yang berupa periwayatan cerita alegori, dan ada yang
berupa kisah-kisah Israiliyyat yang ia ketahui ketika berkomunikasi
dengan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nashrani, khususnya yang

masuk Islam.

r75 Lihat pembahasan kami tentang jabatannya sebagai pengurus Baitul Mal Kufah.
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Layalarya para satrabat lainnya yang ahli tafsir, Ibnu Mas'ud juga

melandaskan tafsirnya pada sumber yang sama yang biasa digunakan
para sahabat dalam menjelaskan tafsir dan fikih mereka. Pertama ia
melandaskan tafsirnya pada Al Qur'anul Karim. Ia menafsirkan Al
Qur'an dengan Al Qur'an, disamping pula melandaskan tafsirnya dengan

Sunnah Nabi. Kemudian ia menafsirkan Al Qur'an dengan hadits Nabi.
Jika ia mengetahui sosuatu yang berkaitan dengan Ahli Kitab, ia akan
meriwayatkannya selama tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan

Sunnah.

Ia juga memiliki ijtihad dan pendapat pribadi yang ia hasilkan
dari pengetahuan pribadinya tanpa keluar dari koridor Al Qur'an dan

Sunnah. Mengingat ia orang yang dekat masanya dengan turunnya Al
Qur'an dari satu sisi, dan juga dekat dengan Rasulullah SAW dari sisi
lain, malca ia pernah menyaksikan langsung tunrnnya ayat-aya\ sehingga

ia bisa meriwayatkan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya AI Qur'an).
Karena itulah ia tergolong salah satu referensi penting dalam periwayatan
asbabun rutzul. Ia juga mengetahui nasiHt dan mansukh apt-ayat Al
Qur'an, meskipun ia berpendapat bahwa nasikh adalah muhkam dan
mansukh adalah mutasyabift .07 

6)

Pada studi ini aku berpedoman pada sebagian atsar atau khabar-
khabar shahih yang sanad-nya bersambung kepada Ibnu Mas,ud saja.

Saya menjauhi atsar-atsar yang lemah atau yang diriwayatkan oleh selain
Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya. Aku juga meneliti setiap redaksi
tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud baik berupa pendapat atau

kutipan yang berkaitan dengan tafsir dan penjelasan Al eur'an, dengan
menjelaskan mana yang shahih dan mana yang dha,if sesuai dengan

kernampuanku.

"t Tentang masalatr ini akan karni bahas pada pernbahasan berikutrya.



2. Tafsir dengan Al Qur'anul Karim

Al Qur'anul Karim merupakan sumber tafsir pertama.

Sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya, karena ia mengandung

ij az dan ithnab, ij mal dan tafshil, ithlaq dan taqyid, amm dan khash.

Ibnu Taimiyah berkata, "Jalan (metode) paling benar dalam hal

tersebut (dalam tafsir) adalah menafsirkan Al Qur'an dengan Al Qur'an,
karena yang mujmal di suatu tempat bisa jadi ditafsirkan di tempat lain,

yang ringkas di suatu ternpat bisa jadi dipaparkan di tempat lain.u(177)

Agar mufassir mengetahu i ayat-ayat yang ringkas, ia harus

mengetahui Al Qur'an secara mendalam supaya bisa mengetahui ayat-

ayat yang membahas tema serupa secara ithnab, dan agar ia dapat

mengetahu i ayat-ayatyang memperinci ayat-ayat yang mujmal, atau yang

me-rnuqayyad-km yang mutlak atau yang mengkhususkan yang

rrmum.(l?8)

Merupakan suatu keharusan bagr seorang mufassir untuk

mengetahui ayat-ayat secara detail dan mendalami seluk beluknya agar ia

bisa menafsirkan ayat yang cocok atau sesuai.

Ibnu Mas'ud memiliki kesempatan luas untuk memahami Al
Qur'an secara mendalam yang tidak bisa dilakukan banyak mufassir lang
semasa drngannya. Ia termasuk salah seorang yang paling dekat dengan

Rasulullah SAW sebagaimana telatr kami uraikan sebelumnya.(l7e)

Ia sangat antusias mempelajari Al Qur'an, menghapalkannya,

memahami artinya dan mengarnalkan kandungannya. Dialah orang

yang mengatakan, "Salah seorang dari kami apabila mempelajari

tn Muqaddimah Fi Ushul At-Tafsin 42, pembahasan psrtarnanya t€ntang tafsir Al
Qur'an de,ngan Al Qur'an, deirgan Srmnah, dengan perkataan Sahabat dan de,ngan
perkataan Tabiin (Muqaddimah-nya: 42-50). Redalci ),ang sama dan serupa Aku
ternukan dalam Muqaddimah Tafsir lbnu Katsir l: 12-15 tanpa menisbatkannp kepada
Ibnu Taimilah. Aku menduga ia me,ngutipn),a tepa menjelaskan demikian.

"' Lihat: At-Tqfsir wa At Mufassirun l:3741.t" L'hat pro'Uut ** kami tentang: Melayani Rasulullah SAW, sifat-sifatrya,
hapalan dan fikih serta ilmunya
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sepuluh ayat, ia tidak melewatinya sebelum mengetahui artinya dan

mengarnalkorurya. u (l 8o)

Ibnu Mas'ud 
-salah 

seorang yang paling pakar dalarn kitab
A[ah(l8l) pada masanya- memahami betul ba]rwa ilmu itu ada pada

Al Qur'anul Karim. Ia memahami b,etul bahwa ada korelasi antara

ayat-ayat dan arti-arti Al Qur'an. Barangsiapa yang ingrn
mengeluarkan suatu ilmu ia harus memahami dan mendalami Al
Qur'an agar ia bisa mencapai ilmu-nya orang-orang terdahulu dan

orang-orang terkemudian.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila kalian menginginkan ilmu,
pahamilah Al Qur'an secara mendalam, karena di dalamnya terdapat

ilmu-nya orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemu6l*.rr(182)

Kepakarannya dalam Al Qur'anul Karim bermanfaat besar

baginya. Ia bisa menafsirkan Al Qur'an seqlra langsung atau dengan

istisyhad ata'u dengan taruhir.

Pada tafsir ayt, ;qri','it(eln1 65| tj,3t;t-$it
(S*ungguhnya orang-orang mulonin, orang-orang Yahudi, orang-
orang Nasrani) (Qs. Al Baqarah l2): 62), kita mendapatinya

mengernbalikan penamaan Yahudi denga4 Yahudiyah kepada firman
Allah 

-melalui 
lidah Nabi Musa AS-, if{tfii 6f (Sesungguhnya

kami kembali [bertaubatJ kepada Englau) (Qs. Al A'raaf t7]: !56)
Kemudian ia mengembalikan penamaan Nashrani dengan Nashraniyah,

kepada firman Allah 
-melalui 

lidalUNabi Isa AS dan para Hawariyyin-
try&-, i'tl6iil6346Ai46 frt Jy-,sr.ua"fr ii (siapatrah yans
alran menjadi penolong-penolonglu untuk [menegaklcan agamaJ
Allah? para hawariyyin [sahabat-sahabat setial menjawab, "Kamilah
penolong-penolong [agamal tryotr/ral (Qs. Aali 'Imraan [3]: 52 dan

Qs. Ash-Shaff [61: 14)

t& Jami' Ath-Thabari I : 80, 88. As-suyuthi mengutip darinya dalam Ad-Dun l: 349
dan dari Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak
l: 557, Al Qurthubi dalam Al Ahkaq dan Ibnu Katsir dalamlt-Tafsir li 13.

ru Lihat pembahasan kami tentang: Hapalannya, fikih dan ilmunya.
'o'Tadzkirah Al Hufazh l: 15
tt'Tafsimya: 

66, a*ar 133.
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pada tafsir ayat, 
ug[Ai o.r#41;W $!; *-rlit Og#

(Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan

ianganlah kamu mengihtti langkah-langkah syaitan) (es. Al Baqarah

[2]: 168), kita mendapati bahwa ia menafsirkar, 6!,i:li g(# (Langkah-
tqngkah svetan) dengan firmqp 

1A.llah, t-ly, ,$Vi.{ t}:t;lrlt((tl-
@ i.+:ii 111 -frt SLWJ$ -lJ ,ii'tio| o,o,i-o,ong yoog
beriman, janganlah lamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah
Allah halalkan bagi knmu, dan janganlah lcamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukni orang-orang yang melampaui
batas) (Qs. Al Maa'idah [5]: 81.0sn, 

,,.

u Plda tafsir ayat, j'Ei|''^+eru #- C%f K {iLi
#=tc| # C114:$L €;\i itl ++5 (Sesungguhnya tetah
ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu

[bertempurJ. segolongan berperang di jalan Atlah dan [segolonganJ
yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat [seaknn-akanJ orang-
orang muslimin dua kali jumlah mereka) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 13), kita
mendapatinya menuturkan apa yang dilihatnya pada waktu perang Badar
dengan menyebutkan firman Altah, fu'{SO'Fri )L;i;s:,_j3t
#:-; a ;4W (Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada
kamu selralian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit
pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit
pada penglihatan mata mereka) (Qs. Al Anfaal [8]: 4+y.0asl

pada tafsir ayat, y;ei'-;, -, 

= 
l, I .ulrfilUr- 

+ i;.ii,ei L6 Wj
;i!i{ni}fii_,i;;ty-q I ."{t_ fiig* i.#'& J';g fr
\9 ca1ltalt +ll e tjJ.+Y 5 UU 2$t (Dan di atas A'raaf itu ada orang-
orang yang mengenal masing-masing dai dua golongan itu dengan
tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk sutgct, ,,salaamun

'alailanm". Mereka belum lagi memasuhinya, sedang mereka ingin segera

fmemasulcinyaJ. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah
penghuni neraka, mereka berkata, ,,ya Tuhan lcami, janganlah Engkau
tempatkan kami bersama-sarna orang-orang yang zalim irz,) (es. Al

"o Tafsimya: 81-82. atsar 176.
'tt Tafsimya: lsZ, itsar 342.



A'raaf pl: a6-al, kita mendapatinya menuturkan kondisi makhluk-

makhluk pada hari kiamat dengan menyebutkan ayat, b;{ -;ifr ,fr
#V+'"-fi Jgfr )i;{ &i;i@ s;gii'i 64X'<ui*o
barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-

orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebailannya,

maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri) (Qs. Al A'raaf

[3]: 8-e).

Kemudian ia menggambarkan lewatrya makhluk-makhluk di atas

Shirath dan doa penduduk Surga, dengan menyebutkan ayat 
-melaluilisan penghuni Surga-, lii 6 iJ Aj (Ya Tuhan kami,

sempumalcanlah bagi kami cahaya tunil (Qs. At-Tahriim [66]: 81.0aol

pada tafsir ayat, 'j{'ii!;rtq{j :i{;i@ r;L fr1i;ittiv:.;
@ ;re i (Pergilah lmmu berdua kepada Firraui, sesungguhnya dia

telah melarnpaui batas; maka berbicaralah lcamu berdua lrepadanya

dengan lrata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau

tafut) (Qs. Thaahaa l20l: $-aa), kita mendapatinya menafsirkan q{j
"lrata-lrata yang lemah lembut" dengan firman Allah, Kj i {tii y:fi
@r.i; q Jy4rIr@ (Dan tratakanlah [kepada Fir,aunJ, ,Adaluh

kcinginan bagimu untuk membersihkan diri [dari lcesesatanJ. Dan kamu

akan hryimpin kc jalan Tuhanmu agar supaya kamu tahtt lrepada-

Nya?') (Qs. An-Naazi' aat 17 9l: 1 8- I 91.0 
azl

pada tafsir ayat, @ #t Ji ;a 317 (Kemudian

sesungguhnya tempat kembali mereka bendr-benar ke' neraka Jahim)
(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 68), kita mendapatinya menafsirkannya: bahwa

tidak sampai setengah hari pada hari kiamat nanti penduduk Surga sudah

beristirahat di Surga dan penduduk Neraka sudah berada di dalam

trpoq, dengan menyebutk an ayat, i.4 Wfr. $irAXJ l#
@ {# (Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling b,aik tempat

tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya) (Qs. Al Furqaan [25]:
24;(taal

'* Tafsirnya: 297-298, atsar 597.
tt' Tafsirnya: 429, asar 820,
ttt Tafsimya: 527-528, atsar 999.

Tatsir lbnultfias'ud



pada tarsir 
^-u;1, 

p ti.Ai #j.Jtg,L@ -qF5i-a; ,i;-ig
ffi).g iy fr,l! @ "* f, LA,ii6 @:turri t i lC ;;2,
@ itH-;-,1L"*-EOe+ @ (Sesungguhnya yunus benar-benar iatah
seorang rasul, [ingatlahJ ketika ia lqri, ke kapal yang penuh muatan,
kemudian ia ihtt berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah
dalam undian. Makn ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk ordng-orang yang banyak
mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai
hari berbangkit) (Qs. Ash-Shaaffaat l37l: 139-144), kita mendapatinya
menuturkan kisah Nabi Yunus dan menafsirkan bacaan tasbihnya di
dalam perut ikan ketika ia mendengal suara tasbih kerikil, dengan

62IHif 'Eff M*l{^Wgatfif;.
menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, "Bahwa tidak ada Tuhan
[yang berhak disembahJ selain Engknu. Maha suci Engkau,
sesungguhnya alat adalah termasuk orang-orang yang zalim,) (es. Al
Anbiyaa' [2 1]: 871.04e1

pada tafsir ayat, ,{idt fSr{S ,$ ffi tj $6 (Mereka
menjawab, "Ya Tuhan kami Englcau telah mematilwn kami dua lcali dan
telah menghidupkan kami dua kali [pulaJ) (es. Ghaafir [a0]: 1l), kita

Tyy? !,9,4*, ia grenafsirkannya dengan ayat, (91 .3"rr:)
'#. 

F'W-'i ?t'tr (padahar kamu tadinya mati, tatu Ailah
menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya
kembali) (Qs. Al Baqarah [2]: 2g;.0e0)

Pada tafsir ayat, @ ),.li iA C ^ii;l'Cy ls"rungguhnya Kami
telah menuntnkannya [Al eur'anJ pada maram kemuliaan) (es. Al eadr:
1), kita mendapati bahwa ia menafsirkannya, bahwa malam kemuliaan
tersebut adalah plda 

-pag1 
hari waktu terjadi perang Badar, dengan

menyebut ayat, $(l{fr errtfi ,6}l J_ <o, hari Furqaan, yorti dr
hari bertemunya dua pasukan) (es. Al Anfaal [g]: 41;.ttetl

tt' Tafsirnya; 53 1-533, atsar 100g.
'- Tafsimya: 546-547, atsar 1034.
''' Tafsirnya: 717-718, atsar 1303.
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3. Tafsir dengan lladits Nabi SAW

Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang sahabat besar yang ahli
dalam bidang hadits. Imam.Ahmad bin Hambal meriwayatkan darinya
sekitar 900 hadits dalam Musnad-nya. Kedekatannya dengan Nabi SAW
sangat berpengaruh besar dalam menumbuhkan pemahamannya terhadap
Sunnah dan gaya hidup yang ditiru, hingga ia mencontoh segala petunjuk
Nabi dan tindak tanduknya.0ez)

Hadits merupakan sumber kedua dalam Tafsir bil Ma,tsur,
khususnya tafsir sahabat RA.(le3) Salah seorang dari mereka selalu
menanyakan kepada Rasulullah SAW apabila mendapati ayat yang tidak
diketahui maksudnya, supaya beliau menjelaskan maksudnya yang benar,
kgena merrgamalkan firman Allah swr, v qW',#?,,fi $y-ffiV
@ atFA-'#j ;4y1$ (Dan Kami turuntran Eejadanu at eur'an,
agar lramu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah
diturunlran kepada mereka dan supaya mereka memikirkan) (es. An-
Natrl [6]: aa)

Ibnu Taimiyah berkat4 "sesungguhnya ia (Sunnatr)
merupakan pensyaratr AI Qur'an dan penjelasnya." Bahkan imam
syafii sendiri mengatakan, "setiap yang diputuskan Rasulullah sAW
adalah yangbeliau pahami dari Al Qur'an."(tca)

Aku telah memilih hadits-hadits marfu,dari jalur Ibnu Mas'ud
lebih dari 300 hadits yang marfu' kepada Nabi SAW, yaitu yang
berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al Qur'anul Karim, dan aku
menghimpunnya dalam Tafsir Ibnu Mas'ud.

Mungkin di sini ada yang bertanya, ,,Mengapa dalam Tafsir Ibnu
Mas'ud kita tidak berhenti pada atsar-atsar yang mauquf saja? Atau,
apak4lr hadits marfu' dari jalur Ibnu Mas'ud kita anggap sebagai
tafsirnya?"

te Lihat pembahasannya tentang sifat-sifatnya.
'" Lihat: At-Tafsir Wa Al Mufossirun l:45-57,.tq Muqaddimah Fi ushuf At-Tafsir: 42. Aku mendapati redaksinya dalam

Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir 
-tanpa 

menisbatkannya kepada Ibnu Taimiph-.
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Aku katakan: Dalani kaitan ini kita bisa menyimpulkan dua hal.

Pertama, bahwa pendapat sahabat 
-khususnya 

yang terkenal seperti

Ibnu Mas'ud- tidak keluar dari apa yang ia pelajari dari Rasulullah
SAW setelah ia menemani beliau dalam hidupnya, Perkataan dan
perbuatan serta perilakunya keluar dari satu sumber yang darinya Sunnah
memancar. Atau bisa kita katakan bahwa hukum-hukumnya keluar dari
sumber yang telah dibuat dan dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga

tidak akan keluar darinya kecuali yang diridhai Rasulullatr.

-menurut 
pendapat sebagian mereka- hukumnya sama seperti yang

ma4fil',Qes) karena barangkali ia mendengainya tapi tidak menjelaskan
bahwa ia mendengarnya karena menghindari tuduhan merubah redaksi
hadits. Ibnu Maslud sendiri termasuk orang yang suka gemetar bila
hendak menyebutkan hadits.(l e6)

Bagaimanapun juga, sebagaimana diketahui bahwa satu hadits
terkadang diriwayatkan dengan jalur yang berbeda-beda dan dengan gaya
yang berbeda-beda pula. Terkadang terdapat lebih dari satu pendapat
dalam satu masalah, sehingga masing-masing sahabat meriwayatkan satu
pendapat atau satu riwayat, padahal sumbernya tetap satu yaitu Nabi
sAw. Berdasarkan hal ini kita bisa mengakategorikan riwayat yang

r'5 Al Hakim berkata dalam Al Mwtadrak, "Saya telah menyebutkan batrwa dalam
syarat-syarat kitab ini adalah mengeluarkur tafsir-tafsir dari para Sahabat.,

_ Az'zer}'asyi menyebutkan dalam lI Burhan 
-berdasarkan 

png dikutip oleh As-
Suyuthi- bahwa di antara sumber-sumber tafsir adalah: menganrbil lerkataan sahabat,
karena tafsim)ia msnurut mereka sama seperti riwayat yutg iarfu, kepada Nabi sAW,
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hakim dalarnAl Mustadraklnya.,,'

As-suyuthi berl<atq "Apa yang dikatakan Al Hakim ditentang oleh Ibnu Ash-shalah
dan lain-lainnya. Karena hal tersebut hanya lhusus pada riwayat yang didatamnya
terdapat sababun nuzul atau yang s€rupa, yang tidak tercampur dengan-pendapat pribadi
... Kemudian Aku melihat Al Hakim sendiri meirjelaskan ddarn'LIum Al Hadits,
dengan mengatakan, "Di antara yar,g mauqufadalah tafsir sahabat. Adapun orang )iang
mengatakan bahwa Tafsir Satrabat hukurmrya mrunad, malo yang dimaksud adal"t i,ar,;
di-dalanrrya terdapat sababun nuzul." Ia mengkhususlon disini dan mengumumkai
dalam Al Mustadrak. Lalu ia berpedoman deirgan yang pertama, waltahu ilam." (Al
Itqaan 4:208).
Lihat; Muqaddimah Fi ushul AtTafsir: t3-14 dn At-Tafsir wa Al Mufassirm l:94-96.'* Musnad lbnu Hambal 5: 245, 6: 46, 154-155, l5g. Lihat penrbahasan kami
tentang hapalan, fikih dan ilmunya.

-
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disebutkan sahabat sebagai pedoman. Seakan-akan ia telah menjadi

pendapatnya yang ia hasilkan dari sumber pertamanya. Jadi apa yang

diriwayatkan Ibnu Mas'ud secara Morfu' adalah pendapatnya yang

dikutip dari Nabi SAW, yang dengan pendapat tersebut ia menafsirkan

ayat-ayatAlQurlanulKarim. L _ .-t-
pada tafsir ayat, ?;eg.;,'c;r e 

"i 
b 5 ui6 \ii&l .1,6

(Kemudian jika si suami mentalalorya [sesudah talak yang keduaJ,

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin

dengan suami yang lain) (Qs. Al Baqarah l2): 230J, kita mendapati

bahwa ia meriwayatkan kutukan Rasulullah SAW terhadap Muballil
(lelaki yang menikahi perempuad hanya untuk menghalalkan mantan

suaminya yang mentalak tiga bisa menikahinya) dan Muballal Lah

(Yang mentalak istrinya tiga kali dan menghendaki untuk

kembali;.(lsz)

Pada tafsir aya! gj ,)L4)13 (Dan [peliharalahJ shalat

wusthaa) (Qs. Al Baqarah l2): 238), kita mendapati bahwa ia

menafsirkannya sebagai shalat Asar, berdasarkan riwayat dari Nabi

sAw.(leE)

itu ada golongan yang berlaht lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah
pada beberapa waWu di malam hari, sedang merekn juga bersujud

fsembahyangfl (Qs. Ali Imraan [3]: 113), kita mendapati bahwa ia

menafsirkan tentang shalat Isya dengan mengutip sabda Nabi SAW, 6f
'S'* zbilt 9rt;'rht tx- b( p$l' 9;b ,yt'u ,A i!1(Sesungsuhnya

tidak ada seorang pun dari pemeluk agama-agama ini yang berzikir
kepada Allah pada jam-jam ini selain kalianl.[esl

Fada tafsir uyut, 'i7i7! (5- .*, W U, 6it'W, (Harta yang

merelra bakhilkan itu aknn dilmlunglmn kelak di lehernya di hari kiamat)

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 180), kita mendapati bahwa ia meriwayatkan

pada tafsir 9yat, ,"t(.'";$,-WAt ,gX,ftAh;"fr:$ i
6t3i1,r3 ;$fliti $1 luere*a ii ttdak sama; di antara Ahti Kitab

'' Tafsimya: 122 atsar270.t" Tafsirnya: 128-1292, dua atsan 283, 284.
rs Tafsirnya: 17 6-177, atsar 37 5.
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thabar-l*rabar dari Nabi SAW, bahwa orang yang tidak menunaikan

zakat mal, maka hartanya akan diubah menjadi ular yang sangat besar

pada hari kiamat yang akan mengikutinya hingga membelit lehernya.(200)

pada tafsir ayat, G:'$ 5W'$t,E5 g # fU (Apabita

lrnmu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah

penghorrnatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah [dengan yang

serupal) (Qs. An-Nisaa' [4]: 86), kita mendapati batrwa ia meriwayatkan

sabda Nabi SAW, gq lBtr 2fr,3t gW'u (oi antara kesempurnaan suatu

penghormatan adalai memegang drngon tangan).@or)

Pada tafsir ayat, iC b, i3 S-*1,-G-- e Viz- A:l # et* ;"Ai SiStU; e'Xi c )d 5 ;, i4W (oteh trarena

itu Kami tetapkan [suatu hufumJ bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa

yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuhJ
orang lain, atau bukan karena membuat kcrusaknn di muka bumi, tnalu

sealran-alwn dia telah membunuh manusiq seluruhnya\ (Qs. Al Maaidalt

[5]: 32), kita mendapati bahwa ia meriwayatkan sabda Nabi SAW, j# 'I

..trot'*',i J:tt 8t W:t'u ,ttt Jltr i'ri .u.t ,* l,f 
'rf ,Ab t (Tidaklah

suatu jiwa dibunuh seaara zhalim keanali bagi anak Adam yangpertama

akan memperoleh bagian dari darahnya (akan. mendapatkan dosa),

lrarena ia orangyang pertama kali mempelopori pmtbunuhan\.Qoz>

Pada tafsir ayat, (' *Si-i?r\1ri )- ;) Pi( rA
#p3i; <r-9|flU rLl? -_t--; f4 (sesungguhnya

telah datang kepadamu seorang rasul dari kaumrnu sendiri, berat terasa

olehnya pendeitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan

lreselamatan) bagimu, amat belas lusihan lagi penyayang terhadap

orang-orang mu'min) (Qs. At-Taubah [9]: 128), kit? npndapqti bahwa ia

meriwayatkan ;ab{a Nabi SAW, J6' ,t tFV bt ; *.L; ;yt 7t
../U.Jl '51 ;|J,t 9W (Ketahuilah bahwa alat akan memegang tempat

- Tafsirnya: 188, a*ar395.
'' Tafsimya: 277, atsar 47 4.

'* Tafsimya: 255, atsar 520.
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tali celana'lalian agar jangan sampbi kalian beterbangan jatuh ke dalam

Neraka seperti beterbangannya hryu-htpu atau lalatl.Qotl

Pada tafsir ayat, ',$.!i",@ ** ,X{\ ii* 3.$ ,'{'rLt b Ui-
(Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bast

manusia) (Qs. An-Nah.t 6P), -kita mendappti bahwa ia meriwayatkan

sabda Nabi SAW, .:iti,'lrlti'S:,at ,gttt;,Srr'JjJ[- (Gunakanlah dua obat:

madu dan At Qur'an).Qoa)

pada tarsir ayat, $f ,1-*)1ll'& 6{j "&2;j. 4 i,;J
(Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias

dan bertingleah lafu seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu) [Qs. Al
Ahzaab:331, kita mendapati bahwa ia meriwayatkan sabda Nabi SAW,
.i,tlilt' u$:;,1'r "*? $$ ity ifTr lwo"ita itu aurat; apabita ia
keluar syetan akan menghiisinya [agar menarik mata lakiJaktll.Aosl

E - . . 
Pada tafsi r ayat, ;itl tt Jtl;t ,JJ.iil ti u i!t-!L3;j, 6t

'$li:;t (Apabila diseru uniuk menunaikan sembahyang pada hari
Jum'at, maka bersegeralah lramu kcpada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual bel) (Qs. Al Jumu'ah: g), kita mendapatinya

meriwayatkan sabda Nabi SAw, 'O|t j ,,$r'rut:"i-bt fi bt',#'rn
.d;. 7;l;J'*'0;iffi- lE:,P guniguh ahr berkeinginan menyunth

seseorang untuk shalatk"igt*o*i orang-orang, lalu aht bakar ntmah

orang-orang yang terlambat menunaikan shalat Jum'at1.Q06l

Pada tafsir ayat, 'fr-Sli|r;;, (Dan pada hari itu
diperlihatkan neralw Jahannam) ($,s. Al Fajr [{9]: 9), kita mendapatinya

meriwayatkansabdaNabi-SAw, ,y e pi,Ai o# qI )|ti'&rAt-
4til-#''LJl otiS 7u4 @iai hari itu Neraka Jahainam

diperlihatlran. Ia memiliki 70.000 kendali, setiap kendalinya dipegang

oteh 70.000 malaikat yang menarikaya).Qa)

'' Tafsimya: 331-332, auar 665.

'* Tafsirnya: 376-377, atsar 736.

'ot Tafsirnya: 498, atsar 952.

'* Tafsirnya: 643-&4, atsar 1169,
207 Tafsirnlra: 707-708,, atsar 1286.
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4. Asbabun Nuzul

Mengetahui sebab-sebab turunnf Al Qur'anul IGrim merupakan

salah satu perangkat tafsir terpenting. Ibnu Daqiq Al Id berkata,

'Menjelaslran asbabut-nunl merupakan cara ),rang kuat untuk

memahami arti-afti Al Qts'sa.n(20t)

Ibnu Taimiyah berkata, "Mengetahui sababun-nuatl (sebab

turunnf alat) eken membanfu mernahami a)rat, karena mengetahui

sebab akan menyebabkan mengetahui efek (akibaf.'(20s)

Para sahabat adalah manusia png paling dekat masanya dengan

turunnf Al Qur'an, dan Ibnu Mas'ud merupakan salah seorang sahabat

yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Karena itulah pantas sekali

bila ia mengatakan, 'Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak

satu surah pun dari kitab Allah png ditunrnkan kecuali aku mengetahui

dimana ia ditunrnkan; dan tidak satu ayat pun dari kitab Allah yang

ditunrnkan kecuali aku mengetahui untuk apa ia ditunrnkan (sebab

diturunkann5a)."(2Io)

Karena itulah kita mendapatinya me,ngetahui betul sebab-sebab

tunrnnya ayatpadtbanyak ayat Al Qur'an, seperti kisah Aqib dan Sayyid

(dua orang Najran) yang menawarkan kepada Nabi agar kedua belah

pihak saling mengutuk. Maka turuolah firman Allah: )itf * &T'#
1i?3fi teV'5ry 6 -1+j g;W 6{c4'6;W :ft $ A lsiw
@ <+)LX :F;"1 ef J43 Sii,Slsupa yang membantahmu

tentang kisah 'Isa sesudah datang ilmu [ymg meyakinkan kamuJ, maka

katakanlah [kcpadanyaJ: 
uMarilah kita memanggil anak-anak kami dan

anak-anak kflrnu, isteri-isturt kami dan isteriisteri knrnu, dirt kami dan

diri kamu; kemtdian marilah kita bermubahalah kcpada Allah dan kin
minta supnya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta)

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 6l), salah seorang dari kedtranya berhata, "Jangan

menguhrknya, deuri Allalt seandainya ia be,nar-benar seorang Nabi lalu

* Al ltqaan l: 108.* Muqadd*nah Fi llshul At-T$sin 13.

"o Shahih Al Bukhoi 6: 187 dm Muslim 4: 1913. Lihat penrbahasm lcuni t€ntmg
hryalmnya, fikilmya dm ihmnya

TgstuIburvlr'ud Gl



kita dikutuknya, maka kita dan anak cucu kita tidak" akan benmtung
rurtuk selamanya. n(2 t I )

Nabi SAW pernah menmda shalat Iqa Ialu keluar menuju
npsjid dan orang-orang sedang memmggu shalat, maka beliau b€rsabda,

V'; zbr..lir g;lfu fs-bf 16l' et, F lrr'rt'fi1 6l gesungsuhnya

di antara penganut agama-agCIru ini tidak ada seorang pun yang
beruikir kepada Allahpada saat-saat ini selain koti"$.

Ib,nu Ir4as'ud bertata: I-alu ditunrnkanlah ayat-ayat ioi, Li f S
,,r$ii$i;t;hfiWn"to itu tidak sama;Ldt annra )w, xrrot i*...1
s;npai 

- aw @ <4i#1r$ 11trI;i4 # * AiW-y3
(Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka

tidak dihalangi [menerima pahalal nya; dan Allah Maha Mengetahui
orang-orang yang benakwa.) (Qs. Aali 'Inraan [3]: I I3-I l5]ztzl

Ketika I(hamer diharankan, orang-orang Yahudi berkata,

"Bukankah saudara-saudara kalian yang telatr mati suka meminumn5ra?" -

Maka Allah menurunkao awt" ta;-Ui €;;yltiiJs;, Wt1, 351 :F,fi
Yl! giaa* ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjalcan

amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu.) (Qs.AI Maaidah [5]: 93;@t:)

Setelah perang Badar selesai, Rasulullah SAV/ meminta pendapat

kepada para sahabatnp tentang tawanan perang. Abu Bakarberpendapat
agar mernbia*an mereka, semeNrtara Umar dan Abdullah bin Rawatratr

memghendaki agar meneka dibunuh. Lalu Nabi SAW meminta tebusan
kepada mereka.

. Ibnu Mas'ud berkata: Maka Allah menurunkan ayat: ;3 6(V
#r;+1il.3ii'irt5$X1.7;5;ri",6lt,i64L-&t;Tft iri.ol
@ f$ \i qa"* patut, bagi seorang Nabi menpunyai tawanan
sebelutn ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu
menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki

'" Tafsirnya: 165, atsar 253.
2t2 Tafsirnya: 17 G177, dsar 37 5.

"' Tafsimlrar 2*265, atsar 536.

Tatslrlbrulvlcr.'ud



[palwlal akhirat [wnbruJ. Dut Allah Malw Perlcasa lagi Maha

Bijabana.)(Qs. Al Anmal [8]: 61@tr)

Seorang laki-laki mernberitahu Rasulullah SAW bahwa ia

mernbawa seolang p€,relnpuan ke dalam kebrm lalu menciuminya dan

meircrmrbuinya tapi tidat menyehrbuhrnya' Nabi tidak mengucapkan

sepatah katapun. Ialu laki-laki tersebut pergi. Mal(a umar b€rkata,
,,sungguh Allah telah menutupinya seandainya ia menutupi dirinya

s€ndiri."

Ibnu Mas\rd bertata: Rasulullah SAW mengamati laki-laki

tersebut dengan rnatanya. Lalu beliau b€rsaMq "Bawalah ia kcmbali

kcpadaht." Maka mereka pun me;rrbawanya kenrbali tcpada beliau. lalu
beliau mernbacakan kep3danya sebuah ^W 

63i )qi {}1i31i3
*qt'6+f-9IA'{,Ei'$ loan dirikanlah sembahvang itu pato
kedua tepi siang fpa4t dan paangJ dan pada bahagian permulaan

daripada malam. Sesmgguhnya perbwtan-pubuatan yang baik in
menglupuskan [dosal pubutan-perbuatan yang but*) (Qs. Huud [l l]:
It+;tzto

Seorang anak laki-laki mendatangi Nabi SAW dan b€*ata

kepada beliau, "Sesungguhnlta ibuku meminta kepadamu ini dan itu''
Nabi bersaMa,'Hari ini aht tidak mempwryai apa-apa." Anak tersebut

berkata: Ibuku me,lrgatakan ke,padamu, 'B€rilah aku pakaianmu.' Ibnu

Mas'ud berkata '\[aka Nabi melepas bajrmya kemudian mernberikannya

ke,padanya lalu duduk di nmrahnya dengan !aat-pg3{ai baju. Maka

Allah meinrnmkan aya! $J$$ (r(-*J;& Jy'njf- $S:11i
'iii (Dan janganlah kamu iadikan tanganmu terbelenggu pada

lehernu dan jangutlah lcamu tqlalu mengulurkanzya) (Qs. Al Israa'

U7!:29'fio)
Rasulullah SAW melewati beberapa orary Yahudi lalu mereka

me,nmyakan k4ada b€liau tentang Roh. Maka b€liau bersan'dr pada

pohonLorma.

2t Tdsimya: 313-315, M 6i8.
2tt Taf,simyc 34134?, dst 6lt.
216 Tafrimyr: 345.34?, ao 6ilt.
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Ibnu Mas'ud berkata, ,uAku rnenduga beliau sedang diberi
wahytr." Maka beliau bprsabda (membaca ayai, $?.bi,* 6Ji5j
@ r1+ $rt-eA|ui i; ji'6t " 

<ood ffn"'r* bertanya

lrepadamu tentang roh. Katalcanlah, "Roh itu termasukurusan Tuhan-lu,
dan tidaHah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit') (Qs. Al Israa'

[17]: 85;t2t7)

Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah,
salah seorang dari kami melihat isterinya sedang bersama laki-taki

latn, lalu ia mernbuntrhnya, maka kalian akan merrbruruhnya; jika ia
berbicara maka kalian akan menderanya; jika ia diam maka ia diam
dengan memendam kemarahan. Ya Allah, berilah' keputusan."
Abdullah berkata, "Maka turunlah alat Li'61.'(2lE)

Rasulullah SAW pernah dit oyu, I'Dosa apakah yang paling
besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan bagi Allah selaiu-selafiu
padahal Dia telah menciptakanmu." Ia bertanp lagi, "Kernudian apa

lagi?" Nabi menjawab, "Engkau membunuh anabnu knrena tahtt ia aknn
malan bersamamu. " Ia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ?" Nabi
menjarvab, "Englrau berzina dengan isteri tetanggamu."

AMullah berkata "Maka Allah menurunkan ayat yang

membenarkan sabda Nabi tersebut, 1i;);qiLifr'n<rhfr{t-lt3
@ d6;[,Ay, s,r.;s 2,;;.*; csus "s:S $ 3,ill]rr.i;;
orang-orong yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan

tidak membunuh jiwa yang diluramkan Allah [membunuhnyal keanali
dengan [alasanJ yang benar, dan tidak betzina) (Qs. Al Furqaan[25]:

68).etD

2'7 Tafsimya: 4W05, atsar78l.
"t T"f ' ).: 453454, atsar 867. A1,at Li'm adalah furnan Allah SWT, 'Daz

orangerang yailg mauduh istqhya (berziaa), padahal mereka tidak ada memputyai
salrsi*aksi selain diri nE ela beniliri, maka pasaksian orang itu ialah empat luli
berswtpah dangan nana Allah, sanmgtrtnya dia odnlah tqmasuk orang-orurrt yang
benar. Dan (swryah) yang kclina: bahwa la'nat Allah atasrya, jilca dia termasuk orang-
orang yailg furdusta. Isterinya itu dihkd&lEm furi huhman oleh swnpahnya otpat
kali atas nanu Allah s*unguhnya suaninya itu bnar..benu tmnasu.k orang<rrang
yang dusta, dot (smpah) yng kclima: balwa la'not Allah atatrya jilca suoninya itu
termosuk oratg+rangyang bnar." (Qs. An-Nuur l2/-l:69)

"' Tafsirnya: 47M73, asq 902.
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Ketika tunur ayat @ ijli9&C il (Atif Laam Miim. Tetah

dikalahlran bangsa Rumawi) sampai ayat, '<r;, g, A Qhlam

beberapa tahun tlagtD (Qs. Ar-Ruum [25]: l-4), orang-orang kafir

bertaruh dengan Abu Bakar bafuwa bangsa Romawi akan dikalahkan

bangsa Persia dalam tujuh tahun. Maka berlalulah tujuh tahun dan Persia

menang. LaluNabi menyuruh agar ditambah dua tahun lagi.

Abdullah berkata: Maka tidak berlalu dua tahun hingga para

peilmggang unta datang dengan mernberi kabar kernenangan Romawi

atas Persia. Maka kaum muslimin gembira mendengar berita tersebut.

Maka Allah menurunkan ayat, @ i$l,*@ 4r.!l!r{Iraqm $iin.
Tetah ditralahlcan bangsa Rumawi) lampai 

"yut, 
,i'i3{itii91;it1'nJ

([sebagaiJ janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan

menyalahi janji-Nya)(Qs.Ar-RuumV5l:t41Azot

Ketika sedang berada di dinding IGbah Ibnu Mas'ud:mendengar

tiga orang yang bercakap-cakap. Salah seorang dari mereka berkata,

'Apakah kamu menyadari bahwa Allah mendengar percakap4l kita ini?'
Yang lainnya menjawab, "Dia me,lrdengar kita jika berbicara keras; jilca

kita tidak berbicara keras Dia tidak akhn mendengar kita-* Yang satunya

lagi berkata, "Jika Dia mendengar kita, maka Dia akan mende,ngar

se,muanya.t'

Abdullah berkata: Maka saya adukau hal ini kepada Nabi SAW:

Maka Allah menunrnkan aya! -1;K1X:5fi;f-6'a;;S ;!KW
'{"eS;fA (Kamu sekali-kali tida* dapat bersembunyi dari
persaksian pendengaran, penglihatan dan htlitmu terhadapmu) sarryai

alxaq @ 'o4i31;r4i K";J:F,I l.{L,s5t#'l,sj$ looyo"g
demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap

Tuhannu, prasangka itu telah menbinasakon kamu, makaiadilah kamu

termask orang-orang yang mentgi) (Qs. Fushshi lat: 22-237Azrt

Abu Bakar mernbeli Bilal dari Umay5rah bin Iftalaf lalu

merrerrdekakannya. Maka Allah meinrmkm 
"r"q @.$+ f+$t (Deni

- Tafsim]ro: 487 488, aso 93!..
2' Tafsirn)rc 550-55\ dsq 1939.
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malam apabila menutupi [cahaya siangfi sampai ayaf-, @'i;i"**'oy
(sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda) (Qs. Al-Lail [92]: l-
41pzz1

Orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW,

'Gambarkanlah kepada kami Tuhanmu?" Maka turunlah suratr ini, ji$
@ LAfit (Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa) [Qs. Al
Ilclrlaash lll2l: 1)l(223)

5. Muhham dan mutasyabih, nasikh dat mansuhh

Pengarang kitab Al Mabani berkata, "Al Qur'an semuanya adalph

muhlram dari segi susunan dan i'jaz-rrya, sebagaimana firman Allah: jr
,*:;l;$ 4t€ lpnitahJ suatu Krtab yang ayat-ayatNya disusun

dengan rapf) (Qs. Huud [l]: 1). Semuanya jaga mutasyaDrft dari segi

keserupaan lafazh-lafazhnya pada. seblgrannya dengan sebagian lainnya,-

sebagaimana firman Allah, W ${ @aiul Al Qur'an yang serupa

[mutu ayat-ayatnyaJ) (Qs. Az-Z'umar 139): 231. Sebagiannya muhkam

dari segi; mengandung makna satu dan sebagiannya mutasyabih dari segi

mengandung makna banyak png tidak bisa dipastikan artinya oleh

seorans pun; yaitu firman Allah, l{i? fV#SJr'l'# i&f L$4
(Di antara fisiJ nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokak-pokok

isi Al Qar'an dan yang lain [ayat-ayatJ mutasyaabihaat) (Qs. Aali
'Imraan l3!:77azo

As-suyrthi menambahkan beberapa pendapat tentang definisi
muhlram dan mutasyabih. At antaranya: Muhkamadalah yang maksudnya

diketahui, mutasyabih adalatr hanya Allah )iang mengetahuinya. Ada juga
yang berpendapat bahwa muhkam adalatr )iang berdiri sendiri,

mutasyabih adalah png membuhrlrkan png lainnya. Ada juga png
mengatakan bahwa muhkam adatah png lafazhnya tidak berulang-ulang,

mutasyabih adalah kebalikannya (Fng lafazhnya berulang-ulang).

* Tafsirnya: 7lO atsar lzgc,.
- Tafsirnya: 737, atso 1333.u Muqaddimatoi Fi lllum Al Qur'an: 176. As-suyrthi menisbatkan pendapat-

pendapat ini kcpa& Ibmu Hahrt An-Nsisbtti (11 ltqot 3:3)
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Pendapat lain inengatakan! Muhkam adalah fardhu-fardhu, janji dan

ancaman, mutasyabih adalah kisah-kisah dan matsal (penrmpamaan). Di

antaranya juga pe,lrdapat Muhkamadalah yang didalamnya terdapat halal

dan haram, sedang yang selain itu adalah mutasyabih. Di antaranya:

muhkam adalah yang diamalkan, mutasyabih adalah png diimani tapi

tidak diamalkan. Pendapat selanjutnya adalah: Muhkan adalah lxang tidak

dr-nasalrh, mutasyabihadalah png telah di'nasaffir'@2s)

Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sAW tentang tafsir firman

Auah swr: ?1i'i'A3*"Jfl'el !;*3ts:;'4<oi antara [isiJ nva

ada ayat-ayat yang mti*amaat itutah pokok-pokok isi Al Qur'an daz

yang lain [ayat-ayatJ nadasyaabihaar) (Qs. Aali 'hnraan: 7).la berkata,

"Al Qur'an diturunkan dari tujuh pintu dm dengan tujuh huruf: yang

melarang, mernerintah, ha[al, haram, tnuftkfrn, nrutasyabih dan amtsal'

Maka halalkanlah png halal, haramkanlah yang hararn' lalnrkanlah yang

diperhtahkan, jauhilah yang dilarang ambillah pelajaran dari matsal-

matsalnya, alnallGnlah ),lang muhkant dan imanilah )ang

mutasyabih."@6)

IbnuMas\rddmlbtruAbbas(danprasahabatlainrya}
berpenddpat bahwa a)tat-a)"at mhlw" adalah nasiH?., dan aStat-ayat

mut asy abih adalah manlrlldt.@

Berkaitan dengan pendapat Ibnu Mas\rd dalam masalah ini

semakin dipqkuat dengan riwayat dariqrd- tentm-g taftir ayat, w

6*?{iil-fffi trffi-l;f ""*;{*.r
ying beriian, janganlai ka*o saling men&an harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kcanli denganialan pertiagaan yang berlaht dengan

suka sama-suka di attara kamu. Dan i anganlah kamu menbunuh diimr;

u Alltqaan3:4-l5.
--i#i*)* 15+155. Ath-Thabui meriwayatkannya tani 

-Sfa5r 
merag.km

t€mtang keshahihan sana&rya Al Hakim -dari 
jalur lain. Adz-Dzahabi

berkata, 'Muqathi' (Lihat takhrijnya ddarn footnote tafsir)'-: E'f"fri*1"": tiS arsar 37i. 
-Sma&rya 

perlu diteliti. IGmi-menjadikannya seb^agar

p€SeSm disini lcarena sulitrya mendap*i<an tels riwalat yang-benr$en1 !e.ras.]-d"r.
ruo=u 

-IvIas'ud 
dengrur *rA l*g shahih ya,q s"sY .dengm rti ini' Krni

7ffirrtun,*ls'uil ', 
- , I tfEI



sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang lcepadamu) (Qs. An-Nisaa'

$l:29).Ia berkata, "Ayat ini adalah muhkam, tidak di-zasakh dantrdak
akan di-nas akh hrnggahari kiamat. "@28)

Para imam berkata, "Tidak boleh seorang puir menafsirkan kitab
Allah kecuali ia telah mengetahui ayat yang nasikh dan yang

mansuffit."Q29)

Ibnu Al Hashshar berkata, "Disebut nasakhbila ada penjelasan

tegas dari Rasulullah SArilf atau dari sahabat."(230)

Di antara orang-orang yang menjadi referensi tentang nasalch

adalah Ibnu Mas'ud yang menyaksikan langsungayatAl Qu'an yang di,
nasakh dan diganti. Ibnu Abbas menyebutkan batrwa qiraatrya
merupakan yang pertama, karena Al Qur'an selalu didiktekan kepada

Rasulullah SAW setiap Ramadhan, kecuali pada tahun dimana beliau
wafat, maka pada tatrun tersebut ,A,l Qur'an didiktekan sebanyak dua kali.
Ibnu Mas'ud menghadirinya sehingga ia mengetahui mana yang di--
nasaHt dan mana yang digan6.@31)

Ibnu Mas'ud memperkaya khazanah tafsir dan mufrssinrn
setelahnya karena banyak yang diriwayatkan darinya berkenaan dengan

nasildt dam mansttkh ata'u muhkam dan mutasyabih. U antaranya ada

yang disebutkan secara jelas de'ngan kata nasaHt, seperti firman Allah,
7if r.fuii.|,/lI35:J-'-fie(l#otj (Dan jika kamu

melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau knmu

menyem,bunyikannya, nisccya Allah akan membuat perhitungan dengan

lramu tentang perbuatanma rz) (Qs. Al Baqarah l2j:28$

. Ibnu Mas\rd berkata, "P-erhitungan amal adalah sebelum tunm
ayat:,L!i,31 t W qKYq|'rG, $yl.n'i'f 3$i{ (to mendapat

a Tafsiraya: ZOE asar440.D Al ltoaan:3266.
N Al liaan:3:81.
tst l'luiaqat lbnu Sa'ad 2: 342, Musnad lbnu Hambal 5: l4l-142 dengn sanad

shahih, Al Isti'ab 3: W2, Alrlern Al Qwthr.bi l: 50 d"n Ad-Durr Al Ma*ur l: 106.
Diriwalratkm pula secara ringlras &ngrr dua riwayat lain. Diriwayatkan pula dalam
Ilubaqot lbnu Sa'd 2: 195-196 secra ringkas dn Musnad lbnu Hanbal 5:325 dargrr
khabr yarg parjarg qi sutodaya, dhatf,
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pahala [dgri kebajikanJ yang'dhuahakannya dan ia mendapat siksa

[ilari kcjahatanJ yang dikcrjakannya) (Qs. Al Baqara]r l2l:286), Setelatr

tunrn ayat ini, maka alxat )ang sebelumnya di-nasakh."Q34

Terkadarig pula disebutkan secara jelas dengan kata muhkam,

sebagaimana diriwayatkan tentang firman Allah: li$ Yrt i3
k;f:j63.:r6#g (Dan barangsiapa yang membunuh seorang

mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam) [Qs. Att-

Nisaa': 93]. Ia berkata, "A)'at mi nuhkam, dan tidaklah bertarnbah

(dosaq'a) kecuali akan semalcin 5.ot.r'(233)

Terkadang dipahami makna nasakh dari. perkaaannya-

Sebagaimana diriwayatkan tentang firman Allah: l;f,-rsfil Itta;; 
^3it;rfri s.([Beberapa hariyang ditentukan itu ialahJ bulan Ramadhan,

bulan yang di dalamnya diurunkan fpenrutaanJ At fur'an) (Qs. Al
Baqarah V}: 185J. Ia berkata kepada Al Asy'ats bin Qais yang

me,ndebatnya tentang puasa hari Asyura, "Apakah kamu tahu apa itu hari

Asytra? sesrmgguhnya Rastrlullah SAW berpuasa di hari Aspm
sebelum tunrn apt tentang puasa Ramadhm. Setelah turu ayat tentang

puasa Ramadhan maka betiau meninggalkmrya. "(2v)

Pada tafsir fi11nal AIlalL i#;tii35 @nairauh karena Altat

[dalam shalatmuJ dengan kfiusyu) (Qs. Al Baqarah l2): 2381,

diriwayatkan darinya bahwa mereka mengucapkm salam kepada Nabi

SAW ketika beliau sedang shalat. Setelah mereka pulang dari Habasyah

mereka menguoapkan satam k€pada beliau ketika beliau sedang th"ltt
taoi beliau tidak meniawabnya. Setelah selesai shalat beliau bersabd4 0l

.it:"-:, ot t ;,St i ilf bul t'2't,rl: itz;- v ryt'u Lg-k : ?'fri
(Sesungguhnya Allale'llzn Wa Jalla menperbanti [mentbahJ perintah

selntai yang dikchendaki-I,Iya; di antara perintah yang Dia perbarui

adatah agar kalian fidak berbicara kctika sedang shalat). @q

e Tafsimya: I sol 51, dsar 325.* Tafsirnya: 230, atsu479.a Tafsimya: tE atsar 192.Ini tcnrnsuk bob pcnassl&ar Al Qrn'ur dcngrr Srmnalr-s Tafsimya: l3G'l3l *o 285.
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6. Tafsirnya Tentang Ahli Kitab Di Masa Lalu(')

' Aku menghindari penggunaan istilah "Israiliyyaal" disini meskipun ia banyak
digunakan, karena dalam istilah ini banyrak terjadi kerancuan. Seorang p*ititl
kontemporer berkatq "Yang dimaksud Israiliyraat secara terminologi tidak aiUiiaratan
para ulama terdahulu (Al Israiliyyaat wa Atsaruha Fi Kutub At-Tafsir:72-73).

Kita mendapati Ibnu Taimifh berbicara tentang c€rita-c€rita Israiliy5raat.

llenurulYa -ia hanya_ dipakai sebogai penguat saja dan tidak sebagai ahdah
(Muqaddimah Fi Ushul At-Tafsir:45). Istilah ini ia sebutkan ketika membahas tentang
Tafsir Al Qur'an dengan Al Qur'an, sunnah, perkataan-perkataam sahabat dan Tabiin
(Muqaddimah-np: 42-50).

sa)'a mendapati pernyataan ini s@ara lengkap deirgan redaksinya dalam
Muqaddimah rafsir lbnu Katsir l: 12-15. Alnr me,nduga ia (Ibnu Katslr) morgutipnya
tanpa menjelaskan bahwa ia mengutipnya, sebagaimana telah Alar uraikan dalam
bahasan 'lTafsir De'ngan Al Qu1'anul Karim".

van velwton mendefinisikan ungkapan ini sebagai b€rikut "para ulama trslam
genygbut kata IsrailiylNaat untuk seluruh keyatinan selain Islam. Lebih-lebih keyakinan-
keyakinan dan dongeng-dongeng yang diselundupkan orang-orang Yahudi dan Nashrani

9* ry*l Islam sejak abad pertama Hijriyah.' (ls-Styadah Al ,Arabiyyah Wa Asy-
Sy{ah Wa Al Israillryat Fi 'Ahdi Bani Umayyah: 109).

DR. Muhammad Husain Adz-Dzahabi mendefinisikan "Israililyaat" sebagai
b€rikut, "Kata Israiliyyaat, meskipun secara zahir me,nunjulftan jenis tafsir Yahudi dan

llsulolya pengaruh kebudayaan Yahudi di dalanmp, tapi menurut kami pengertiannya
lebih luas dari itu. Menurut kami definisinya adalah tafsir yang ke,rrtal dengan n,r.nru
Yahudi dan Nashrani serta )rang terpeirgaruh dengan dua kebudayaan ini. Kami sebut

9*g* kata Israiliyyaat kareira nuansa Yahudinya lebih kental dari nuansa Nashraninya,
karena nuansa Yahudi merupakan png terkenal dan banyak dikutip, mengingat o.-r-
orangn)'a banyak dan mereka kelihatan jelas serta giat bersosialisasi dengan kaum
muslimin sejak masa awal Islam." (At-Tafsir Wa Al Mufassirun l: 163).

Jika demikian definisi yarg disebutkannya, maka kita mendapati bahwa ia menarik
kernbali definisi ini dalam kitabnya "Al Israiliyyat Fi At-Tafsir wa Al Hadits". la
memulai de,ng;an mendefinisikan arti secara bahasa bahwa kata Israiliyyaat merupakan
uenlu! laryt 9.1*utl dari kata mufrad-nya (Singurar-nya) yaitu ,Israiliyrat 

[dengan a
peirdek], yaitu kisah aiau peristiwa yang diriwayatkan dri surnber tuaiti (orang tsraill.
Kata Israili merupakan nisbat kepada Isail yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, ne6ek
mo)'ang Asbath rng b€rjumlatr 12, yang kepadanya dinisbatkan kata yahudi.

Kemudian ia berkata, "Kata Israilipraat digrmakan oleh para ulama Tafsir dan
hadits, meskipun secara zahir menrurjukkm kisah-kisah yang diriwayatkan dari sumber-
sumber Yatrudi. Mereka menggunakann),a untuk kisah-kisah yang teUft umum daripada
sekedar kisah-Hsah Yahudi. Menurut terminologi mereka Israiliyyaat adalah kisatr-kisah
masa lalu yang terdapat dalam kitab-kitab Tafsir dan hadits yang dinisbatktm kepada
sumber Yahudi atau Nashrani atau selain keduanya. Bahkan paI.i t tufassirin dan ahli
hadits mernberikan definisi yang lebih luas. Mereka menyatakan bahwa Israiliyyaat
fl"t+ setiap kisah yang diselundupkan musuh-musuh Islam dari kalangan Yatrudi dan
l}-nJairyr tertradap kitab-kitab tafsir dan hadits, yang mana riwayat-i*uyut tersebut
tidak ada sumbemya sama sekali dalan referensi lama, alon tetapi me"rput r, 

"oiturekayasa buatan musuh-musuh Islam. Mereka membuatnya de,ngan tujuan buruk dan niat
busuk Kerrudian mereka menyelunduphnnya dalarn kitab.kitab tafiir aan hadits rmtuk
merusak alddah kaum muslimin
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Di antara sumber-sunrber tafsir pada masa salrabat adalah AhIi

Kitab dari kalangan Yahudi dan Nashrani, lfiususnya mereka yang

masuk Islam. Karena Al Qur'anul Karim sesuai dengan Taurat dan kljil
dan kitab-kitab Samawi lainnya pada sebagian permasalahan sebelum

terjadi penyelewengan (penyimpangan) pada kitab-kitab tersebut;

khususnya tentang kisah-kisah para Nabi dan kisah-kisah bangsa yang

telah punah.

Hanya saja Al Qtu'anul Karim berbeda dengannya karena tidak

menjelaskan secara rinci bagian-bagan zuahr masalah. Dalam Al Qur'an

tidak disebutkan trnggal dan tatrun kejadian, tempat-tempatnya maupun

narna-nama tokobnya kecuali sedikit saja (sangat jarang), karena yang

disebutkan han)ra sebagai pelajaran saja.@r0)

Mengingat akal ce,nderung kepada pemaparan yang mendalam,

maka para Mufassir (abli tafsir) mengambil beberapa kisah dari Taurat

dan kitab-kitab terdahulu lairmya dengan merrberikan catatan pinggr

dan penjelasan. Juga me,ngambil beber4a dongeng yang semuanya

maeka arnbil dari sebagian Ahli Kitab.(23?

Para ulama Tafsir dan Iladits menpbut kata Israililyaat kare' ra nuansa Yahudinya

lebih kental (lebih dominan) dibanding yang laim)tA karena unwnn),a khurafat dA
c€rita-caita bohong tersebut berasal dari sumber Yahudi-" (Al Israil$ryat Fi At-Tafsir Va
Al Hadits: 19-22)

Kami merrbahas ini secaa pejms lebar kreira untuk menjelaskan keraorcuan

s€,putr definisi terminologi I$ailiyy8,at. Karena kerancust inilah maka kita hrus
menglrindari p€,ltggunaan l<ata ini mengingat banyakhal-hal yang diingkari di dalanrrya.

Meskiprur ilmu Ahli Kitab teqgolong sebagai sumber yang dijadikan peganggn dalarn

sumber-sumber Tafsir dan Tasyri' selama tidak bertentangan dengan akidah dan syriat
kita Sebagaimana Ibnu Taimiyah mernbaginya menjagi tiga bagian: Pertana, yang kita
keEhui kebenarannya di Argrr kitr6 Kedua, yurg kita ketatrui kebohongannya dan

bertentangAn de,lrgan ajaran kita; Ketiga, yans tidak dikome,ntari, maka dalam hal ini
sikap kita adalatr tidak mengimminya dan tidak pula meirdustakannya dan boleh

meriwayatkannyu (Muqaddinoh Fi Ushul At'Tafsir 46'1

Karsna itulafu maka kita tidak meirolak Israiliy5raat atau ilmu Ahli Kitab hanya

krena ia Israiliyyaat (berisi kisah-lcisah tealtang Buri Israil), akan tstapi yang kita tolalc

adalatr jilo ia b€rt€ntagan atau dusta atau mungkr.* Lihut, At-Tafsir wa Al Mufassbtn l: 61, 16iI , du Al Israililtyaat wa Atsantha Fi
Kutub At-Tafsrrl I l7-l 1 8.

'' Liha[ Muqaddinah lhu Khaldun 3: l131-1132, Fair Al Islan:2A\ At-Tafsb
wa Al Mufassintn l:61 dar.tl Mu&uhib Al Islamiyah Fi Tafsir N Q,ur'an: 55-57.
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Para sahabat mengambil referensi kepada orang-orang Ahli Kitab
yang mlsu! Islam, karena.mengamalkan sabda Nabi SAW, li ,p r;k;
.e; 13 ,Y.tt'l+,;, e r-f-ei 6 (*o*Ooikanlah daritu meskipun satu

ayat; dan ceritakaniah tentang Bani Israil, tidak apa-apd Q38')

Sudah pasti mereka mengarnbil dari Ahli Kitab sesuatu yang

tidak dilarang Rasulullah SAW, dan sudah pasti pula mereka tidak

mengambil dari Ahli Kitab kecuali yang sesuai dengan akidah mereka

dan tidak bertentangan dengan Al Qur'anul Karim.

Adapun yang sudah nyata dustanya yang bertentangan dengan Al

Qur'an atau bertentangan dengan akidah Islam, maka mereka

menolaknya dan tidak membenarkannya. Sedangkan yang didiamkan

(tidak dikomentari), mereka mendengarkannya dan bersikap netral, tidak
membenarkan dan tidak pula mendustakannya,@") k r"ru mengamalkan

sabdaNabi sAw, fl\i/t ss 
iu._r,li $$t'ii.rkt t: ?4, Stl $lai t

.ajtr '#tJ;Jlt q Q.o"g;"iah kalian membenarian Ahli Kitab dan

jangan pula mendustakan merela. Tapi katakanlah: Kami beriman

terhadap Allah dan apa-apa yang dituntnkan kepada kami dan apa-apa

yang diturunkan kepada tralian -Al Ayaf.Anl

Ibnu Taimiyah berkata, "Apa yani dikutip dari sebagian sahabat

de.ngan kutrpan yang benar, maka jiwa ini lebih tenang (lebih menerima)

daripada apa yang dikutip dari sebagian Tabi'in, karena kemungkinan

mereka mendengar dari Nabi SAW atau dari sebagian orang )/ang
mendengar dari beliau lebih kuat, dan juga karena kutipan seorang

sahabat daxi Ahli Kitab lebih sedikit daripada kutipan Tabiin.u(2ar)

"' Shahih At Bttkttai 4: l7o.
o9 At-Ta6ir Wa At Mufassintn I : 6l -62, 67 -7 3 dn 169-17 l.
m Snahih At Buthai 9: lll. Dalam Al Qur'ur Al Krim disebutkan firman Allah:

(Katokanlah [hai orang-oraag mu'minJ, oKami beiman kepada Allah dan apa yang
ditunnlcsn kcpada lcuni, do, apa yang diturunkan kpada lbrahim.) (Qs. Al Baqarah

[2]: 136), dan Firman Allah: (Daz janganlah kmru berdebat dengan Ahli Kitab,
melainkan dengan cara yang paling ba* kcuali dengan otang-orang zalim di antala
merdra, dan kanksnlah, "Kani telah beriman kepdda ftitab-kitabJ yang dinrunkan
kepada lami dm yang diturunlcan kqadanu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu;
dan lrotti harya kepada-l,lya bu;oah dm".) (Qs. Al 'Ankabuut l2\: a6)

u' Muqoddbtah Fi Uslail At-T$sin 19-20.
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Sebagaimana para sahabat lainnya, Ibnu Mas\rd juga mengambil

referensi dari Ahli Kitab. Ia menimba ilmu dan riwayat-riwayat mereka.

Hal id jelas sekali ketika ia meriwayatkan kisah-kisah umat terdahulu.

Saya sendiri (Muhammad Ahmad Isawi-Pezeri.) telah menghimpun

sekitar 180 atsar tentang tema: awal kejadian (penciptaan alam sernesta),

kisah-kisah para Nabi terdahulu, kisah-kisah Bani Israil, dan kisah-kisah

umat terdaltulu secara umum.

Ibnu Mas\rd tidak me,nerima riwayat dari Ahli Kitab jika ia
melihat ada syubhat atau ada pertentangan dengan Al Qur'anul Karim,

sebagaimana ia bersikap keras terhadap murid-muridnya yang

menerimariwayat ini.

Abu rfl/a'il menuhrkan bahwa seorang laki-laki mendatangi

Abdullah. Lalu Abdullah bertaq,a kepadanya: Dengan siapa ia telah

bertemu. Laki-laki tersebut kemudian merrberitahukan kepadanya bahwa

ia telah bertemu Ka'ab dan ia yang menceritakan kepadanya bahwa

langitlangit berputar di sekitar pundak malaikat. Lalu ia meirgatakan

kepada Abdullah bahrva ia tidak membenarkannya dan tidalc pula

meirdushkannya. Maka Ibnu Mas'ud bertata kepadanya, uSaya suka

sekali jika karru menebus perjalananrnu .kepadanya dengau

(merrberikan) kendaraanmu dan kgndaraann)/a, Ka'ab bohong, lgrena

Auah Swr bernrman, Lfi6 
"$U;j 

fi ,i*:t *tg -!t;3-:if 'tt*
:t;rni4q6 <S"i*ss,ri"yo AUah menahan langit dan bumi

supaya jangan lenyap; dan xngguh jika kcduanya akan lenyap tidak ada

seorangun yang dapat menahut kcduanya selain AUah. Sesmgguhnya

Dio adalah Malw Penyofin lagi Maha Pangampun) (Qs. Faathir [35]:.
41). Dalam satu riwayat ditambahkan bahwa ia berkata, 'Culiuplah ia

akan musnah jika berpuhr."@42)

Di sini riwayat Ka'ab bertentangan dengan Al Qu'an menunrt

Ibnu Mas'ud, sehin8ga ia menolakrya. Akan tetapi jika riwayatnya sesuai

dengan Al Qur'an dan sunnah, maka ia akan menerimanya. Bahkan ia

" Tafsirnya: 5lg-520, dsfr 98/.. Atu tidak me,lremuksl uti f,mg meirdekati ini
dalam kitab suci. Brangkalipmd@ bahwa langit bcrputr di sekitr pundak malaih
terdryat dalun kitab suci Ahli Kitab laimya
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akan terang-terangan menyatakan bahwa ia mengutip dari kitab-kitab
terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya tentang firman Allah
SwT, 6;tZlr6e i#;L &A (Lambung merelw iauh dari tempat

tidurnya.) (Qs. As-Sajdah [32]: 16).

Ia berkata: tertulis dalam Taurat, "Bagr omng-orang yang

lambung mereka jauh dari tempat tidur, akan diberikan sesuatu yang

belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan belum
pernah terlintas dalam hati manusia." palam Al Qur'an disebutkan: il
@ aJA 6(qf; iil'gi,i { |BV,F, ft (seoransrun tidak
mengetahui apa yang disembunyilcan untuk merelca yaitu [bermaaarn-
macam ni'matJ yang menyedaplcan pandangan rnata sebagai balasan

terhadap apa yang telah mereka kerjakan) (Qs. As-Sajdah [32]: fi)A$)

Ia banyak menyebutkan teks dengan bahasa kuno, seperti Ibrani
atau Suryani, sesuai yang _dihapalnya, sebagaigrana tafsirnya terhadap

"v?:, - w,9A!1i @'q;,:5i L-L4',&'+t- K fr,lL tjj';
ijJJ+--t)ljf tj @an katakanlah, "Bebaskanlah lwmi dari dosa',

niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan

menambah fpemberian Kami] kepada orang-orang yang berbuat baik.
Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan [mengerjakanJ
yang tidak diperintahkan kepada mereka) (Qs. Al Baqarah [2]: 58-591

Ia berkata: Sesungguhnya mereka mengatakan, ,,Hitha Samqa Ya

Azbah Hazba". Katanya lagi: Dalam bahasa Arabnya adalatr, "Biji
gandum merah berlubang yang di dalamnya terdapat gandum 1ri1rro.u€aa)

Jugg g9]oaggimana tafsirnya terhadap firman Allah, E{3 5{_fr
@ {re5'5'l;-:iA (Matca berbicaratah kamu berdun kepadanya
dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau
tahtt) (Qs. Thaahnl20l: 44)la berkata, 'Allah Aza Wa Jallamengais

a' Tafsirnya: 4g4.4;g5, atsar 945. Aku tidak me,nemukan redalcsi ini dalam kitab
suci. 9rangkali ini merupakan rcks yang hilang karena penyelew€ngan.

" Tafsirnya: &, atsar 129. Atu tidak mcnemukm arti }ryrg mendeloti teks ini
dalam kitab suci. Barangkali ini nrenrpalon teks png hilarg karena penyimpangan.
Lihat dan takhrij dn ta'liq-aya- Lihat Taftimya : 6344, dua atsar. 127 , IZB .
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Nabi Musa AS kepada Fit'aun Lalu ia be,ltmya, "wahai Tuhan, apa )ang

hanls hil@talon?i Anrn berfirman, "IGtakmlah Haya syara hays."Qas)

Dalam dua riwayat ini kita mendapati bahwa Ibmu Mas'ud

merinci ayat Al Qur'an yang besifrt Mujmal (global) dengan

menggunakanpengetahuanq'ayangiaperolehdariAhliKitab'Ia
me,lryebutkan perkataan Bani Israil )ang mcogucapkannya sebagai ganti

dari apa lang diperintahkan Allah kepada mereka. Ia juga menyebutkan

dialog antara Nabi Musa AS dengan Allah SWT. Di sini tidalc ada

perte,ntangan antara yang disebutkan Al Qur'an secara global dengan apa

yang dirinci oleh Ibmu Masbd.

Ke,rnudian tentang kisah keluarnya Nabi Musa AS dari Mesir

bersama Bani Israit 6f*ogtorl, Vartu pada ta8ir firnan Allah, '&e;;V
6fi7.3itir>?t'Fl*11'A (Dan fingatlahJ, kctikn Kami belah laut

unfitbnu, lalu Kami selanatknn kamu dan tr{ami tenggelamkan (Fir'am)

dan pengikat-pengifutnya.) (Qs.,Al Baqarah [2]: 50). Ia mEnuh[tan

bagaimana Fiy'aun menggnputkan bala te,mranya ketika melryenrbelih

lmmbing dan me,lrcincanpya. Kmrudian ia menyebutkan dialog artara

Musa dengan laut sebelum memukulnya, juga dialognya deirgan

pernbantunya: Yuryra'bin Nuu yang langumg me'lryeberangi laut dengan

ludanya sebelum laut tersebut t€ftelah. Kemudian ia meiryebutkan

teutang terbelahnya laut menjadi l2bagsatseeerti iwtlah Asbath. Lalu ia

menyebutkan tentang lingkarao-ling*aran dan jendela-jendela pada air di

antara jalan-jalan yang b€rjunlah 12 tersebut sehingga sebagian Bani

Israil melihat sebagian laimya. Kemudian ia menyebutkan teirtang laut

yang menglantam teirbra Fit'auo setelah mereka semua bcrada di jalan-

jalan temgah laut

Ia jup meiluturtan bahwa Allah meryahytrkan kepada laut pada

nralam tersebu! "Terbelahlah unfitk Musaiika ia memukulmu.'Lalu laut

tersebut bergoncang s€,malaman sehingga Musa menjulukinya dengan

'Ak Khalid'.W)

a t"frirny": 4T), atsol. gtl. lihst ,a,lrp!ra.r Tafsirnya: 6142, aao lZi. Dalmr kitab arci (Pcrjmjim Luna [Old Tc*armtl)
disdNrflm balrwa Musa nrcrfrclah laut Qaut Mcnh) tmtrk BEd Israil, lalu nrcrdra
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Khabar ini mengandung perincian yang tidak perlu dicok
kebenarannyao tidak ada manfaatnya dan tidak membahapkan bila
mengetahuinya seperti penyebutan rurma pembantu Nabi Musa AS,
nama julukan untuk laut yang dibelah, dialog mtaraMusa dengan laut
dan penyembelihan karnbing dan penyincangaffrya selarna beberapa
waktu untuk mengumpulkan bala tentara Fir'aun. semuanya
merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan zatrir Al eur.an
dan tidak bertentangan dengan syariatrya, meskipun ia tidak bisa
dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Kernudian tentang tafsir Asbath (an4k cucu ya'qub AS) pada
firman Anah swr, gl$5i?;{iji,&;rt;1oan 

mer)ka Kami bagi
nenjadi dua belas suht yang masing-masingnya berjumrah 6esar.) (es.
Al A'raaf [3]: 160), kita mendapati bahwa ia menyebut nama-nama putra
Nabi Ya'qub AS: Yusuf AS, Brmyamin, Rubeil, yahudza, Sy-'un,
Lawar, Dan, Fahyel. Ia menyebutkan bahwa Allah menebar 12 anah cucu .

(Tribes) dari mereka, dimana tidak ada yang mengetahui nasab-nasab
mereka kecuali Allah SWT.@47)

Pada tafsir a1at, t4'43tr W.,rt:Jy-ts$'U; ;4" $S (Dan
bacakanlah kepada mereka ienta orang yang telah Kami berikan
kepadanya ayat-ayat Kami [pengetahuan tentang isi Al KitabJ, kemudian
dia melepaskan diri daripada ayat-cyat rrz) (es. Al A,raaf [3]: 175), ia
berkata: Yaitu seomng laki-laki yang berrama Bal'am bin Aber.@as)

memasukinya ke tengatr. di 1*. tu"$ 1mg keryrg (dasr laut) ."d"r,; air raut menjadi
dinding-dinding di sebelah kanan dan sebelah kii.'rsmudi- oorrg-**g Mesir juga
ikut masuk ke jalan terslbut di belakang mereka. r.alu Musa kembali memulail tongkat
l$ebut ke llut hleea laut tersebut kerftali seperti semula dan selunrtr bala teot,.a
Fir arm tenggelam. (Exodus: l4ll 5-3 l)

Tafsimya: 303-304, asar 6@. Narna 12 anak cucu atau Asbath $ribes)disebutkan dalam kitab 3: (prqg,iim Inna [Old Tetameirt]), fit , n"rU*, Simcon,
Fy, Jl9rlr, Issachar,. Zebuhrn, Joseph 6Vusirf AS), Bcnja#n, p-l Nryfrofi, Gad,l$er. Gqaaiar [Ganasis]: lstzz-za'alr. di tenpat+enpat lainnp). Lihat ta1]nij dan
ta'liq arrar ini.

.. -4-Tafsirnya: 306, atsar 613. Dalam kitab susi_ @darjian Lana [old restament])
disebutkur bahwa a& orang yang bernana Bal'a, uil ri*i. naia xariaan memintaryaagr mengutuk Bani Israel. Mulanya ia mcnolak, tryi kcnrudiariia menqnrtinya. AIontetapi Allah menyetir lidarmya 

-*hhgg" ia npnaoai<ar t u.*"rr'. il"J uargs" Isr"ei
sebagai ganti dri l.otukm te*aarymirerca. (Birargan [The Numbers] ,iV-z+).

- ffiir rbr.t\rrcd



Dalanr dtra atsar ini ia meirjelaskan secara rinci bagian-

bagimrrya, yang tidak pe,oting dan juga tidak berbahaya bila

moryebutkanrrya. Yait nema-n.ma putra Ya'qub dan nama lald-laki

yang diberi ayat-ayat Tuhao lalu lidahnya teqgelincir (disetir ucapannya

.ole,h Allah).

Dalam kisah Nahi Yusuf AS, pada firmm Allah SWT, i*S
i3:"iii+ir,* #,(Dan maeka meniul Yus{dengan lwrga yang

nuarl yaitu futqW dirrron saia) (as. Yuusuf ['12]: 2O), ia

meoa&ir*aurya bahrva jumlahlnr adalab 20 diftm"@D

Pada raftir qnt, ffi6nqt;rL'gt"i;i'#S f# f$fi
(Mdu tatlula wuita-wodta ita melilwtrya nerelu kagm kepda

fircelolra rupal rrya fut nqe*a mefulcai tioil totg@nya dmt Wfra,
"Maln sempu'ru Atlah ini fufurlah murusio-..) (Qs. Yuusnrf [12]: 3l),
ia b€*ata" 'Yusuf dan ibrqa dib€ri sepertig. ketanpanam/

kecmtikan."@

Berkeiraan derigan taeir mimpi dtn temao sepenjarmya, ia

bcrtata, r'Dua teman sepenjara Yusuf sebenamya tidak bemimpi aa-
rya Keduaqra hanya pura-pra Uermimpi untuk me,nguji ilmmya.

Setelah Yusuf mc,ntakwilkan mimpi tersebnt kednanya b€rkata, "I(ami
tidak melihat qpa-apa.n Atlah berfirman (melalui lidah Yusuf AS); #-.
Af;F$r;r."$fll (Telah diptttuskan perkua yang lanu bqfiu

menotyakmnya t*cpaAmD, yaitu sosuai ),mg ditakrrilkan oteh

Yusuf.@sl)

Bertemaan de,ngen pennohonan amplm Nabi Ya'Erb untuk mak-

anaknp, yaitu pada fi"r- AllaL t$'Fffi3|36 Utu atco,

- tafsi-ye 350, atso 685. Dalun kitab suci (Pctjojim LEna [Old Tml)
discbuth bahwa mereka mcnjuahya kspada ormg-ormg I$naili)ryin schqga 20 u"ng
pcraL (I(cjadimz37D8).

- Tafsimya: 351, dso 688. Dalam kitsb suci (Perjmjim Lum [Old Tcsmert[
tidak Aku temukan redaksi ymg mirip dengan redaksi ini, lccusli lota, "Yusuf adalah
lald-ldd tampm dm berpensryilm nrcnrik'(Kejadiat: 39/Q

't Tafsimya: 353-354, 6u 69O. Dalam kiiab suci @crjmjim LEna [Old
fcstanart]) disebutkur batrwa mimpi tcr-sebut benr. Apa yarg dital$ilkar Yusuf
benr-bcnr terjadi pada keduarya eesuai yang ditakwillrrmya (Kejadim: 40)

Tfidr.lb.le tvlas'ud fT9-l
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memohonknn ampun bagimu kepada.Tuhanh) (Qs. Yuusuf [12]: 98), ia
berkata, "Ia menundanya sampai wakttr sahur (sebelum Subuh;."(2s2)

Di sini Ibnu Mas'ud lagiJagi menjelaskan permasalahan secara

detail; seperti jumlah uang perak png dibayarkan rmtuh memteli Yusuf,
ukuran ketampanannya dan kecantikan ibmya, hakikat mimpi kedua

temm sepenjaranya dan wakflr istighfar Ya'qub untuk putra-putanya.

Semuanya menrpalcan perkara-perkara )rang tidak bertelrtangan deingan

zafiril Qur'anullGrim. : ,

Dalam kisatr Nabi Yunus AS, )rartu pada tafsir ayat, '# 3j-'-irts.ii#Afi ,@a*t:tfr'"q'{6@il;.fliciiir*{al:i@W7t
f @';'j4- -1- ^$1.#. O q @ es#r,'a'bg'i\$fi' @ "# 1j
aL $,1fi5; @ N_ e'ii{1 r$;g,y @ ry A [;,I,L,'^sr$
@ 6iy.J,1rt $"xrrrggahnya Yunus benar-benar satih seorang
rasul, [ingatlahJ katika ia lari, kc kapal yang penuh muatan, kcmudian ia
ikut berundi lalu dia termast* orong-orang yang kalah dalam undian.
Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam kcadaan tercela. Maka kalau
sekiranya dia tidak ternusuk orang-orong yang banyak mengingat Allah,
nigcuya ia qknn tetap tinggal.di perut iktt itu sampai luri berbangkit.
Kemudian l(ami letnparkan dia kc daerah yang tandus, sedang ia dalam
kcadaan sakit. Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis
labu. Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.) (es.
Ash:Shaaffaat [37]: 139-144], kita meirdapati bahwa ia meiruturtan kisah
ini secara panjang lebar dan detail, mulai dari ancaman terhadap
kaumnya bahwa , merekr akan terkena siksa, pertobatannya dan
dihilangkanqa siksaan darinya, keluarnya ia dalam keadaan marah,
menaiki perahu, diamqra kapal (tidak mau bergerak), ucaparm)B bahwa
kapal tidak akan beryerak kecuali jika ia me,nceburkan diri ke dalam lau!
rmdian mereka (penunpang kapal) sebanfk 3 kali, diceburtamya ia ke
dalam laut lalu ditelan ikan hiu hingga ia bertobat dan berzikir dalam
kegelapan lalu Allah menerima tobatnya, Ialu Allatr menyruh ikan paus
agar memrmtahkannya seperti anak burung Irang tidak be,lbulu, lalu Allah
menumbuhkan rmtuknya sebatang pohon dari jenis labu, kemudian ia

- Tafsirnya: 353-354, atso 691. Dalam kitab suci tidak Aku ternukur redaksi ini.
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bertemu dengdn ana!,kecil 'dan mernberitahukan kepadanya bahwa ia
Nabi Yunus; aengan,tffiian tanah dan pohon-pohon, kemudian anak

tersebut memberitahirkan kepada kaumnya sehingga raja turun talrta

setelah mengetahui kesaksian tanah dan pepohonan terhadap anak

tersebut.@53)

' Pada kisah Nabi Daud AS dan Nabi Sulairnan AS, kita me,ndapati

bahwa ia merinci ayat Al Qrn'an >rang'bdrsiAt gfubd, yaiflr pada firman
Arrab rS'e *,..: i'.:. + g*U O grHi;i;4l;ii6' " (Dan

fingatlah kisahJ Daud,dan Suloiman, dt waku keduinya nenberlkan
keputusan'mengenai tanorndn, karena tanarnan iu dirtsak oleh kaiiibing-
knnbbg kcpunyaan kawtnya) (Qs. AI Anbiyaa' [21]: 78) Ia.berkata:
yaitu pohoa anggur )rang tand44-tandamya telah tunbrrh lalu diruSak

oleh kambing-kainbing.

Ia melanjutkan: Maka Daud memutuskan agar kambing-kanrbing

tersebut diberikan kepada pqnilik pohon anggur. Tapi Sulaiman b€rkatq
'Tidalc'begitu, wahai Nabi Allah." Daud bertanlxa, "Ialu bagaimana?"

Sulaiman menjawab, "Pohon anggur dib€rikan kepada pemilik kanrbing
(untuk ditanam) hingga ia ke,mbali seperti seinul4 lalu kambing-kanrbing
diberikan kepada p€milik pohon angggur agar dirawat. Jika pohon aoggur

telah menjadi se,perti sernula maka pohon anggur diberikan kepadri
pemiliknya dan kambing-kambing tersebut" diberikan k€pada
pemiliknya.' Itulah makzud dari firman Allah, 

''"ii:.(qn 
(Matu

I(ami telah memberikan fupafu Sulaiman tentang huhtnt

[yang lebih tepatJ)(Qs.Al Anbipa' l2l]: 1-9/f2N)

Tafsirnya: 531-533, 4rsur lOO8. Kisahnib disebutkur dalam kiab suci
(Pcrjmjim Larna) dengm narna Yrmm, dalam btrlnr lcccil pada 4 chrytcr. Dikisahkm
batrwa Nabi ini diutus oleh Allah k€pada penduduk Nincwa Akm tctapi kissh ini
bertentmgar dengan riwralu Ibnu Mas\rd dm ahn yang .disctutkur Al Qrn'm.
Discbutkur batrwa iaiatuh dri pcrahu lunudim ditclm ikrr pars scbclum sf,rrpsi lce
Ninewa Mulanya ia mrah lu€m dibcri tugas sebagai Rasul, kemudian ia nrorgctahui
keluasur raknat Allah yarg alm mcng[ilmgftm siksam dri pcndudulcrya setelah
mereka nrcnganprminya. Seda*km riwayat Ibmu Mastrd scsuai dengar Al Qrn'anul
Karim bahwa ia perg dalan lreadam mrah lalu ditelan ikur paus sctelah
dr'hilmSlramnyasrlcssm. (Lftat2 alafi Qu.Yumus:9t, dm QS. Al Anbiyaa;: 87.o Tafsimya: 432433,asu &18. Kisah ini tidakAto temukm dalun kitab zuci.

Tfi;sr.I}rmlt/tas'ud



Ia juga menyebutkan pakaian Nabi Musa ketika mendatangi

Fit'aun, pada firrnan Allah swr, @,P liti$irlf6li eersitah
kamu berdtu kcpada Fir'aun, Selnorggtrrryra dia Telah melampaui

batas) (Qs. Thaahaa [20]: 431, ia-bertata, Tvlusa mendatmgi Fit'arm

dengm memakai jubah dari wol.@o

Ia menggambartan cara Fi/arm menyiksa omng-orang )tang

mffitangnlia, pada firmao Allah SUm, @ r${t or'ff| (Dan kourrt

Firtgttt yang mernlrurqui pasak-pasak [ta*aa yory furynkD- (Qs- Al
Fajr [89J: l0) Ia b6kata, 'Fit'atm mcmasmg Gryat pasat rmtft isterinp
lalu reletal*m ggrinda bcsr di es pggmgnyr hrngg" ts'r8"@6)

Ini seurua menrpakan perincim dan peaielasm yag tidak perlu

dic€k kebe,narannla, tidak beftahala de tidak penting mc,ogctahuinya,

meskipun ada manfratnya yqitu memperjelas dm melengf,api mntu

ganrbaran, mcmuaskan akal kar€oa menambah pengctahuan dan

meirjadikan s€makin detail. Ini bisa dim$ap sebagai tambaha*

tambahan yang akan meoalnbah gambaran mas5ruakat.

Tambahan-tambahan dan pelrjelasan yang drtcrikan Ibnu Mas'ud

bisa diterima separ$ang itu be,rr-be,nar bcfiasal darinya, kareira ia

tergolong salah seorang sahabat b€sr (sahabat selrior) yang apabila

meriwayatkan hal-hal seperti ini dari Ahli Kitab, tentmya ia
meriwayatkannya setelah melalui pcnelitian dan proses panjang @a

setclah me,rnbandingtaon)ra dengm syuiat-q'riat Al Qur'an yang

tedapat di dalaumya. Karcna jilra tidatr demikim tenfimya ia tidak akm

meriwayatkan4ra.

', , Mayoritas taftir Ibrnu Mas\d tqhadry Al Qu'an adalah ketika ia

sedmg duduk mengajar di Kufrh, sebagaimana yang telah kemi uraikan

sebclumnya. Ga)ra me,ngajar sendiri bqbeda de,ngan ga),"a scomng

mufrssir yang meirulis taftinrya. Gaya me,ngajar setiap orang itu berbeda-

'' Tafsimya: 428, atsar 8t9. Riwayat ini jrUe tidalc Aku t€rnukan dalam kitab suci.
6 Tafsirnya: 70f,, atsar 1284. Riwap6 ini tidak Alor tennrh dalam kitab suci.
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beda sesuai dengan kepribadiannya, sejauh mana ia membaca, sejauh
mana pemahamann)r4 sejauh mana ia memahami oftlng-omng yang
belajar kepadanya, sejauh.mana respon me,reka dan pemahaman mereka
terhadap apa )rang diajarkannya.

Sebagaimana Rasulullah SAW me,ngajarkan ayat-ayatAl eur'an
dan kandungannya belupa ilmu dan amal ke,pada para sahabatnya,(2s7)

maka begihr pula Ibmu Mas'ud. Ia duduk di hadapan mtrid-muriduya dan
mengajarkan ayat-ayat kepada mereka beserta kandungamya berupa ilmu
dan amal. Bila mereka telatr berkumpul, maka mereka membuka mushaf
lalu .membacan)ra kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkannya kepada
*o"Lr.(258)

Masruq meirufirkan: Abdullah me,mbacakan surah kepada
tami !{u meriwayatkan hadits kemudian me,nafsirkannya pada siang
1r.r'i.(zse)

Pertama yang harus kita catat bertenaan de,ngan karakteristik
tafsir Ibnu Mas'ud dan Ijtihadnya adalah amanah ilmiabnya png ia
terapkan pada dirinya sendiri. Ia tidak mau berkomentar terhadap sesuatu
yang tidak ia ketahui dengan baik. Jika ia ditanya tentang sesuatu dan ia
mengetahui ada orang lain yang lebih pandai darinp, maka ia alcan

menyuruh murid-muridnya untuk mendatangi ora4g tersebut, meskipun
ia sendiri dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia senior dalam
mengetahui Al Qu1'an.@o)

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa ia pernah ditan>ra tentang
Thaa' siin miim, surah Asy-Syu'araa' png terdiri dari 200-an ayat e27
apQ. Maka ia menjawab, t'Sa)fla tidak begitu me,ngetahuinya, tan)ralah
kepada orang yang telah mengiarnbilqra langsung dari Rasulullah SAW,

u Lihat pembahasa l@ni tsritmg Tafsir delrgm Al eur'anul Karim.^ Ghayah An-Nihalul, l: 459.a Jami'Ath-lnAittat.
- tihat pembahasm lqni tentang h4alamp, fikibnya dan ilmunya.-' Lihat pembalrasan lruri tcntarghryalannya, fih'lmya dan ilmrmya.
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Ketika ia ditanya tentang surah tersebut ia menyadari bahwa

ada orang yang lebih memgetahui surah tersebut darinp' maka ia pun

menyarankan agar bertanya kepada orang tersebut.

Di antara amanah ilmiahnya yang sangat kqrtal pada dirinya

adalah ia tidak suka berlebih-lebihan (menyrsahkan diri sendiri).

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-lald yang mengabadoo kepadanya

bahwa seorang tukang cerita yang melrafsi*an Al Qur'an dengan

pe,ndapatnya, Ia rnenafsirkan ayat ini, @ # 9€\1131 ,*i;-AX
(Htri ketikt langit membmva kabut yorg ,rya@ (Qs. Ad-Dukhaan [zU]:

l0): Pada hari kiamat nanti kabut (esap) akan mc,nutupi mereka dan

merasuk ke &lam pernapasan me'reka sehingga mereka meqiadi s€perti

orang yang terkena penfakit dcmam.

Maka AMullah berkat4 "Barangsiapa yang mengetahui suattr

ilmu, hendaklah ia mengucapkannya, dan barangsiapa png tidak

mengetahrrinya hendaklah ia mengucapkan: Allahu A'la*)'@ 
.

Dalam suatu riwayat ditambahkao, "sesungguhnya AJ.lah',4zza

Wa Jallaberfinnan kepada Nabi-Nya SAw, b6$lirri?trS$f :i
@ a;Sdt (Katalwilah [hai MuhammadJ, 'iAht tiitak meminta upah

sediki@un kepadanu atas da'wahht; dan ktkanlah afu tennasuk orang-

orang yang mengada<da,kan) (Qs. Shaad [38]: 86) Ayat ini mengajak

agar menjauhi perbuatan m€,nlusahkan diri s€ndiri yang bentuknya

mengakg-ngaku sebagai orang berilmu, karcoa sikap ini telah keluar dari

amanah ilmiah."@63)

Ia oraug yang berpegang toguh dengao Suooah dan sangat

meiryesal (berteluh kesah) bila meojauhinya. Ia berusaha

me,ngamalkannla sejauh kc,mampamya

Pada tafsir finnan AlIalL VF.t'$:i
'd}flt @tlah mensyoi'atkor io , tentang

5;Jr.5$3fly-b#fgfatPU
#:flt @Aah mensyari'atkan bagmu tentang [pembagian ptsaka

untukJ anak-anabnu. Yaitu: Balugian saororg anak lelaki sana dengan

bahagian dia oraag anak pernpun) (Qs. An-Nisaa' [4]: ll), Abu

e Taftirnya: 562-563 6s 1059.
6fdsirnya: ffiaurlWlA.

fCrdrilb:n lvlf,s'r.il



Musa dan Salman bin Rabi'ah pernah ditanya tentang bagian anak

perempuiul, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan

seaydr. Keduanya menjawab, 'Anak perempuan mendapatkan setengah,

dan saudara perempuan mendapatkan setengah." Lalu si penanya

mendatangi Ibnu Mas'ud dan memberitatrukan jawaban keduanya. Maka
Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau begitu aku sesat (salah) dan tidak mendapat

pehrnjuk (tidak benar). Aku akan memutuskan berdasarkan apa yang

diputuskan Rasulullah SAW: anak pereinpuan mendapatkan setengah,

anak perempuan dari anak laki:laki mendapatkan seperenam untuk
menyernpurnakan dua pertiga, sementara sisanya unfuk saudara

perempual."@fl)

hilah sikapnya jika ia mengetahui kesalatran oreng selain dia,
maka bagaimana pula jika ia berijtihad dan mengetahui kesalahan

sendiri? Sesungguhnya amanah ilmiahlah )xang menjadikannya
berbuat demikian jika terjadi padanya kasus-kasus seperti ini.

pada tafsir avaa ;iL{l.i$iY, ...!€t A Pl;,I,?
'e4a'C453 (4',8'lj';<1 (Diharamtran atas tramu

[mengawiniJ ibu-ibuma... ibu-ibu isterimu [mertuaJ; anak-anak
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istei yang Telah kamu
campui, tetapi jika kamu belum campur dengan isteimu itu [dan
sudah lcamu cerailcanJ, Maka tidak berdosa kamu mengawininya) (Qs.

An-Nisaa' fal:23).

Ketika di Kufah Ia ditaqra tentang menikahi ibu setelah anak
perempuan jika si anak pereurpuan belum disenhrh. Ia membolehlcan hal
tersebut. Kemudian ketika ia datang ke Madinah diberitahukan
kepadanya bahwa hukumnya tidak demikian, karena png demikian itu
hanya berlaku pada anak-anak tiri. Ketika ia kembali ke Kufrh ia tidak
datang ke nrmahnya tapi langsung menemui lalci-laki png diberinya
fatrra lalu ia menyrruhnya agar menceraikan isterinla.€6s)

4 Tafsirnra: 196-197 atsar 4(f..6 fafsiml,a: ZOZ.
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Adapun jika ijitihadnya sesuai dengan kebeiraran, ia belum
terlalu ge,mbira dan tidak me,nampakarmya sebelum terlebih dahulu
me,ngeceknya.

pada tafsir firman Allah sWT, L.;j;ri:4j-fu.,;g;f--Uj!'#\'#;- (Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggallran istert-isteri (hendaHah para isteri itu) menangguhkan
dirbrya fber'iddahJ) (es.Al Baqaratr l2):%g

Ia pernah ditanya tentang seonmg laki-laki yang menikahi
perempuan dan tidak menrberikan mahar kepadanya, Ialu laki-laki
tersebut meuinggal dunia sebelum senrpat menggaulinya. Maka Ibnu
Mas'ud menjawab, 'Aku alralr menjawabqla berdasarkan iirinaacu aari
pendapatku. Jika aku benar, Allah-rah yang memberi pehmjuk kepadaku.
Jika aku salah, maka itu berasal dariku. perempuan tersebut tetap berhak
dtendapatkan mahar, warisan dan ia harus menjallani iddah.',(266)

Disini kita dapati bahwa Ibnu Mas'ud sangat menjaga etika
kepada Allah SWT dalam berfatrva. Ia menyatakan bahwa ia berijtihad
dengan pendapatrya. Jika ia benar ia menisbatkannya kepada pehmjuk
Allah swr, dan jika salah ia menisbatkamrya kepada diri sendiri.

Ketika ia menyatakan pendapatrya, seorang laki-laki dari Asyja,
bersaksi bahwa Nabi SAW mengatakan demikian. Ibnu Mas'ud ge,rubira
karena pendapatnya sesuai dengan pendapat Nabi sAW. Akan tetapi
kegernbiraannya tidak berlebihan dan ia tetap beiusaha mengeceknya. Ia
meminta laki-laki tersebut agar bersaksi dengan laki-laki lainnya. Maka
orang tersebut pun bersaksi dengan laki-laki lain bahwa perempuan yang
diberi keputusaq oleh Rasulullah adalah dari Asyja'. Ketika itu ia banr
merasa sangat gembira dan taflrpak sekali kegernbiraan di wajahnl6.(2o)

Adapun pada rafsir firman Allah, -.-laltij_ffrqrrt-rfi-d,
(Ba-y.gngsiapa yang berkltianat dalam urusan rampasan perang itu,
Malra pada hari kiamat ia akan datang menbawa apa yang
dikhianatkannya itu). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 16l) Ibnu t"tasiuo

- Tafsimya : l?*l?-6 otsar276.
- Lihat tat:hrij otsar-nya-
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menjadikan Muthlak kata ghulutdan melebarkan artinya menjadi maiaz.

Ghulul secara bahasa adalah berktianat dalam urusan firmpasan perang.

Di sini ia menggunakannya untuk mengajak menjaga mushafrrya ketika

Utsman mengajak menyatukan umat dengan satu mushaf yaitu Mushaf

Al Imam dan membakar mushaf-mushaf lainnya. Ia berkata kepada

murid-muridnya, "Barangsiapa yang mampu menjaga mushatrya,

hendaklah ia melakukannya, karena orang yang menjaga sesuatu akan ia

bawa pada hari kiamat nanti.'@68) Dugaan paling kuat ia menjaga

mushafoya pada masa-masa awal kareira menurutnya ia harus

melakukannya. Kemudian ketika ia telah sadar ia memahami pentingnya

seruan Utsman tersebut Maka ia pun menarik perkataannya dan

menyrruh mlrrid-muridnya agar mengikuti seruan Utsman yang

mengajak menyatukan umat dengan satu mushaf.

Al Qurthubi meriwayatkan dari Abu Bakar Al Anbaari, ia

berkata: Apa yang dilakukarl Ibnu Mas'ud )rang menolak seruan tersebut

adalah karena rasa marah. Ini tidak perlu diamalkan dan tidak perlu

dijadikan pegangan. Tidak diragukan lagi bahwa setelah kemarahannya

hilang ia menyadari keputusan Utsman dan para sahabat Rasulullah

lairurya. Maka ia pun sepakat dengan mereka dan meninggalkan

perselisihan dengan mereka.(26e)

Ibnu Al Atsir meriwayatkan bahwa murid-murid Abdullah tidak

mau menerima mushaf Utsrnan ketika mushaf tersebut sampai kepada

mereka. Mereka rnencaci maki orang-orang (yang menerimanya). Matca

Ibnu Mas'ud berdiri di hadapan mereka dan berkata, uTidak demikian.

Demi Allah, sesungguhnya kalian jelas-jelas lebih se'nior. Maka berhati-

hatilah dalam kesernpitan 1"1i*. rr(270)

Ibnu Mas'ud sangat memperhatikan susunan kata dalam Al

Qur'an. Ia memahami betul hubungan antara pola-pola susunan bahasa.

dalam ungkapan Al Qur'an. Ia memberitahukan murid-muridnya akan

hubungan ini jilra memang diperlukan untuk menghindari

6 Tafsimya: I 83-l 84 atss 389.
M rlhkam rll Qrrnnubi l: 6.* AtKantl3:5456,.
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kesalahpahilman. Ia menjelasl<at qasam (sumpa

@ ;ri5i#6; @ rlS,.1S@ sfiJi +f' #5
meryaadran (sumpah) pada firman Allah:

(Demi langit yang

mempunyai gugasan bintang, dan hari yang dijanjilun, dan yang

menyalrsikan dan yang disaluikan) (Qs. Al Buruuj [85]: 1-3) Ia

mengaitkan sumpah dalam ayat ini dengan firman Allah,."rii"V "$it
@ u. u Jfl @ j;n #i i @ !i$i 3:;$ 3{'@ 4'e,,43 4.;t@
(sesunsguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. sesungguhnya Dia-

lah " yang menciptakan [makhlukJ dari permulaan dan

menghidupkannya flrembatiJ: Dia-lah yang Maha Pengampun lagi

Maha Pengasih, Yang mernpunyai 'Arsy, lagt Maha mulia, Maha

Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya) (Qs. Al Buruuj [85]: 12-

l6)Q7t)

BesF pnla firman Allah swr, ;Jt| #iiQ * )qt@- F6
@ i-f+,ig@- (Demi faiar, Dan malai vang sqpuluh, dan vang
g"nip dan yang ganjil, Dan malam bila berlalu.) (Qs. Al Fajr [89]: 1-

47;,, ayat ini merupakan qasam atas ayaL @ rflg *il
(sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mmgawasi-) (Qs.Al Fajr [89]:
14)

Ia m€ngguukan susuun kata Al Qur'an sesuai dengan

uraknanya. Farwah bin Naufal Al Asyja'i menuturkan bahwa ia (Ibnu

Mas'ud) berkata: sesungguhnya Mu'adz adalah umat yang qanit (taat)

kepada Allah lag hanif.

Maka Farwah berkata: Aku b€rkata dalam diriku, "Abu

Abdurrahman salah, sesunggubnya Allah telah berfinnan, ;+A";rL
;itlr|''rlt 5( Aoungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang

d.apat dijadikan teladan lagi patuh trepada Allah) [Qs. An-Nahl: 120]

kemudian Abdullah bertanya, "Tahukah kamu apa itu umat?" Aku

mer$awab, uAllah lebih tahu" Ia berkata, "IJmat adalalt, orang )xang

meugetahui kebaikan" dan Qanit adalah orang yang taat kepada Allah

dan Rasul-Nya. Begitu pula Mu'adz bin Jabal, ia mengetahui kebaikan

dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya."(272)

"' Tafstnya: 7Ol atsar, l?!1 4.
u tafsirnya: 70f,, 7O'i,, dut a&ar: 1283, 1285.
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Ia juga bisa menyimpulkan gaya batrasa Al Qur'an dengan
baik sesuai pematramannya

Pada firman Allatr: t'rtt{:,'iL i;),6} 6i;.lif1i Gi i3G;

# tp..,l 3v$ i;,r,s &l;li i;g'{.zs;3K i(u,6! "

Q/ W ;1t). (Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah
mengambil [mempunyaiJ anak." Sesungguhnya lcamu telah
mendatanglran sesuatu perkara yang sangat munglar, hampir-hamptr
langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan guntrng-gunung
rantuh, lcarena mereka mendalcwa Allah Yang Maha pemurah

mempunyai anak.) (Qs. Maryam [19]: SS-9ll Ia mengatakan bahwa
kedustaan atas nama Allah dapat memprovokasi langit dan bumi serta
gunung-gunung karena mereka akan berkeluh kesah. Langit akan
pecah, bumi akan terbelah dan gunung-gunung akan runtuh. Jika
langit dan bumi serta gunung saja dapat memahami dan mendengar
serta terpengaruh dengan kedustaan tersebut, mengapa engkau tidak
mendengarkan kebaikan?

Karena itulah ia berkata, "Sesungguhnya gunung berkata
kepada gunung (yang lain): Apakah hari ini engkau telah berzikir
kepada Allah 'Azza Wa Jalla?" Jika ia menjawab, "Sudah." Maka
gunung tersebut akan gembo aD

Terkadang ia menafsirkan secara tekstual dengan menjelaskan
arti kata atau ungkapan. Sebagaimana dalam finrran Allah, ir&Si{'"jJf ia jS (Dan berapa banyalotya nabi yang berperang
bersama-sama merelw sejwnlah besar dari pengihtt[nyal yang
bertalwa) (Qs. Aali '[nraan [3]: 1461. Kita mendapati ba]rwa ia
menafsirkan kata Ribbiyytn (sejumlah besar pengikut) de,ngan arti:
Ribuan.(27a)

Pada firman Allah, g* .* C ''4 ';$:!i, ldam
[mendapatJ tempaFtempat yang bagus di surga ,adn) (es. At-Taubah
l9l: 72l.Ia menafsirkan 'adn dengan arti: Bagian dalam Surg u.?rt)

2a Tafsirnya: 426 atsar 812.
2" Tafsimya: l8l atsar387.
"'Tafsimta: 323-324 atsar 642.
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Pada firman Allah,lL tl9 
;-$.t'tt]$oungguhnya lbrahim

adalah seorang yang sangat Lembut hatinya lagi Penyanfzn) (Qs. At-

Taubah [9]: l la). Ia berkata, "Awwaah (fng sangat lembut) ad^l^h"Ail-

Da'aa' (Yang banyak berdoa)'@76)

Pada firman Allah, ,24111 11 ,t;6- ri n6t '6,j (Dan dt

antara manusia [adal orang yang mempergunakan perkataan yang

tidok berguna)''(Qs. Luqmaan [31]: 6) Ia menafsirkaqnya dengan kata

'Nyatryian, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia."@T

pada firman Auah: G W fr 3{ ePi &,i;jo6 <o*
barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya

baginya penghidupan yang. sempit, dan knmi alcan

nenghimpunlcannya pada hari kiamat dalam keadaan buta') (Q*
Thaahaa l2ol: Zg.ia menafsirk^, *ri'r:4 (Penghidupan yang

s empit) dengan: Siksa kubur.(27t)

Pada firman Allah, @ ,j:l 9$ u iti| (Merela dibei
minurn dafi khamar murni yang dilak [tempanyaJ) (Qs. Al
Muthaffifiin : 25). Iaberkata: Ar-Rahiq adalah khamer.(27e)

Terkadang ia menyebutkan lebih dari satu arti sebagaimana

dalam firman Allah, A6e(; (Dan Sesungguluya trami Tetah

berilran lrepadamu tujuh ayat yang dibaca bentlang-ulang) (Qs. Al
Hijr [15]: 87). Kita dapati bahwa ia menafsirkamrya sebagai surah Al
Fatihatr dan pada kali yang lain sebagai: Tujuh surah pngpanjang.(2ao)

Pada finnan Allah, @t;,glU (Demi malaikat-malaikatyang

diutrc untuk membmva kebaikan) (Qs. Al Mursalaat l77l: l). Suahr kali

ia me,naftirtannya sebagai angin dan di kesempatan lain menaftirtannya

sebagai malaikat@El)

36 Tafsimya: 328 atsar 650.u Tafsirnya:489atrn9!6.a Ta&imya: 139 atssr 303.
D Tafsirnya: 696 dsar l?f,2.e Tafsirnya: 370, &n atsar 721,722.
rr Tafsimya: fi4, M 6w 1234, 123.5.
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Pada firman Allah; @# &(&'"i$ (Sesungguhnya kamu

melalui tinglat demi tingkat [dalam kehidupanJ) [Qs. Al krsyiqaaq

[8a]: l9]. Ia menyebutkan 5 atsar: Langit di atas langit, keadaan setelah

keadaan dan tempat setelah ternpat, langit png berubah warnanya setelah

warna tertentu, langit yang be,rdebu, metnerah dan terbelah, laagit yang

terkadang seperti minyak dan terkadang retak.(282)

Di antara keistimewaan Tafsir Ibnu Mas'ud adalah menggunakan

gaya-gaya pendidikan dalam pengajarannya. Di antaranya ia

menggunakan gaya dialogis (fanya-jawab). Pada tafsir firman Allah,

739) i*, f1.6 'i 
{S 

'SZ:: (Dan menjaditran bagimu dari
isteri-isteri lcamu itu, anak-anak dqn cuan-anan) [Qs. An-Nahl:721

Zirr Ibnu Hubaisy berkata: Abdullah bin Mas'ud bertdnya

ke,padaku, "Apa itu hafadah, watrai Zinfl" Aku menjawab, "Mereka
adalatr keturunan seorang laki-kaki dari anakrya dan cucunya." Ia

berkata, "Tidalq mereka adalah menantu/ipar."@83)

Ibnu Mas'ud ditanya, "Apakah Nabi SAW berkhutbah dengan

perdiri atau duduk?" Ia me,njawab, "Apakah kamu tidak membaca aya\

6i9;; (Dan merekn tingalkan kamu sedang berdiri [berHrutbahJ)
(Qs.Al Jumu'ah [62]: 1l)es)

Seorang p€rempuan me,nde,ngar bahwa ia. (Abdullah bin
Mas'ud) melaknat per€mpuan png bertato darl lang mencabut

rambutnya. Maka p€re,mpuan tersebut mendatanginya, lalu Ibqt
Mas'ud berkata kepadaqa, 'Bagaimana aku tidak melaknat orang
yang telah dilaknat Rasulullah SAW (yang terdapaQ dalam kitab
Allah SWT?" Perempuan tersebut berkata "Sa)ra telatr membacan)ra

namlm tidak mene,mukan." Ibnu Masbd berkata, "Jika kamu
me,mbacanya pasf kamu akan menemukannlna, tidakkah kamu

me,nrbaca ayaq WE t*% b3-!3 JjlSl'{*r;'r;j (Apa yang
diberikan Rasul kcpadanu, Makt terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tingalkanlaft) (Qs. Al Hasyr [59]: 7) Ia

- Tafsimya: 69f,-?@, atsoonm, 1269, lnL, 1271,1272, 1273.
- Tafsimya: 3n3?8 otss739.* f"fsirn1,a, 644 asu ll?0.
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berkata "Ya (saya telah me,rnbacanya'! Maka Ibnu Mas'ud berkata'

';Sesunggubnya Nabi SAW melarangr16."(28s)

Ia berbicara tentang syafaat hingga tidak tersisa di Neraka

kecuali orang )ang tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Ia

membaca ayat, 
-'J 

d, 13:@ A;li sr6;, U6@ 7 gf,A,tc
@ aif i,1# @ i.{, ;,Affi'@ a+p,'{ ,F(u,@ a*-,it
@a*jJf ''rit6 Xfr(i ('Apakah yang memrculckan kamu kc dalam

Saqar [neralcaJ?' Mereka meniawab, "Kami dahulu tidak tennasuk

orang-orang yang mengeriakm shalat, Dan kami tidak [ptlaJ
memberi makan orang miskin, Dan adalah kami membicarakan yang

bathil, bersama dengan orang'orang yang membicarakannya, Dan

adalah lami mendustakan hai pembalasan) (Qs. Al Muddastsir [74]:
4248) Ia mengikat tangannya empat kali lalu berkata" "Apakah kauru

melihat kebaikan pada mereka? ketatruilah, tidak akan ditinggal di

neraka orang yang masih terdapat kebaikannya"(286)

Dalam pengajaran dan dialognya ia memperhatikan murid-

muridnya dan mengarahkan mereka kepada pendidikan Qur'ani fiang

benar. Diriwayatkan bahwa ia pematr berada di antara dua orang laki-

laki, hingga keduanya saling mendekati satu sauta lain. Maka salah

seorang murid Ibnu Mas\rd berkatq "Bolehkah aku berdiri untuk

melalorkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keduanya?" Murid

lainnp yang berada di sampingqla berkat4 uUruslah di@u se,ndiri,

karena Allah swr berfirman,-'-5-tiii 6yii i F#-$-#ifr F#
(Jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi

mudharat kepadamu apabila kanu telah mendapot petuniuk) (Qs. Al
Maaidah [5]: 105] Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Te,nang tafsir ayat ini

belurn" dijelaskan. Selama hati kalian tetap satu dan keinginan kalian

tetap satu, kalim tidak akan m€,qiadi tercerai-berai dan sebagian kalian

tiAat atcan memsakan keganasm sebagian lairurya. Maka suruhlatl

png ma\uf dan cegahlah 1ang mrurgkar. Apabila hati dan kese,nangan

telah berselisih, kalian meqiadi tercerai berai (dicampur adult<an

a Taftimya: 633 otsar 1154.
& fafsinrSn: 678479 atsrl2:8.
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dalam golongan-golongan [yang saling bertentangan]), sebagian

kalian merasakan keganasan sebagian png lain, maka unrslatr diri
kalian masing-masing. Inilah tafsir dari ayat tersebolrr(2E7)

Di antara gaya pe,ngajrannya dalarn tafsirnya adalatl

menggunakan metode terapan (prakteD yang berbe'lrtuk audio visual

(dengan penjelasan yang bisa dilihat), sebagaimama dalam tafsimya

terhadap firman Allalr ',;:;f, "* JIJK hl!$-l;#.rb (oon
jilra mereka meminta minum, niscaya mereka alcan diberi minum

dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka)

(Qs. Al Kahfi [18]: 291. Kita mendapati batrwa ia menafsirkan "Al
Muht (besi yang mendidih)" dengan praktek. Ia mengaurbil bejana

yang terbuat dari e,raas dan perak lalu dinyalakan api agar bejana

tersebut meleleh, kemudian setelatr bejana mencair, ia memanggil

orang-orang Kufatr yang hadir lalu bertanyq 'Apakah kalian melihat

ini?' Mereka menjawab, "Ya" Ia berkata" "Di dunia ini kami tidak

melihat yang paling mirip dengan Al Muhl selain emas dan perak ini
ketika mendidih dan mencair. n(288)

Demikian pula tafsir yang mendekati meto{e ini, yaitu

tafsimya terhadap firman Allah SwT, ';+ A6';i\|igL,'jKil
@ $itt%6 W )*. p* errl,it@ W rtv$ (ian kami

menyediakan neraka yang menyala-nyala bast siapa yang

nendustalran hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari
tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara
nyalanya) (Qs. Al Furqaan: ll-12). Kita me,ndapati bahwa ketika ia
melewati parit yang didalamnya diqratakan api unhrk kapur dan

dilihatrya api yang berkobar-kobar di tengahnyq ia me,mbaca ayat ini.
Seakan-akan kobaran api di dalam parit menyerupai nyala api

Jaharuram, dm seakan-akan suara kobaran api di dalam parit
menyertrpai suara kobaran qi Jatrannam yang marah terhadap orang-

orang kafir.(28e)

e Tafsirnya: 268-269 tuar 545.
- Tafsirnya: 408-409 atsr 7 E6.
- Tafsirnya: 46E atsar tn.



Ibnu Mas'ud adalatr pakar tafsir yang pandai dalam

menggambarkan sesuatu yang insn ia terangkan. Ia suka memberikan

contoh terhadap apa yang ingin ia katakan. Seperti tafsirnya terhadap

lrnran Auah, 4$ e ;il$ W {;4t, ilri {ni6 (retah

datang rasul-rasul kcpada mereka [membawal buldi-buldi yang nyata

lalu merelra menutupkan tangannya ke mulutnya firarena l<ebencianJ)

(Qs. Ibraahiim [1a]: 9). Ia menjelaskan bagaimana mereka

menutupkan tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Ia mencontohkan

dengan meletakkam ujung-ujmg jari ke dalam mulutnya dalarn rangka

menjelaskan kepada murid-muridoyq sebagai penggambaran tentang

kemarahan orang-orang kafir zdman dahulu dan kedengkian mereka

terhadap Nabi-Nabi mereka(2s)

Begitu pula tafsimya terhadap firman AllalL it!" til fl$
W l, $,61if fttL ldp"bila mereka menyendiri, mereka menggigit

ujungjari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu) (Qs. Aali

'Imraan [3]: 119). Ia me,nafsirkan kata'anaamil' sebagai jari-jari.

Ketika ia meletakkan ujung-ujung jarinya ke dalam mulutny4 ia

berkata kepada orang-orang yang hadir, 'Begini" dengan menjelaskan

kemarahan oftIng-orang munafik dan kedengkian mereka terhadap

orang-oranB mukrrin.(2el )

Ia juga menggunakan kedua tangannya ketika menafsirkan

nnrran A[alL pi, ;*tii glld #:ri w, #'6$_#1355vts
(Dan malran minumlah hingga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar) (Qs. Al Baqarah [2]: 187). Ia grrnakan

kedua tangannya untuk menuqiuk cahaya fajar shadiq dan cahaya fajar
kadzib. Dengan tangru terkepal ia me,nunjuk ke atas ke aratr cahaya

faju kadzib yang berbmtuk perseg panjang dengan mengatakan,

'Bulmn itu." Kemudian ia menrmjuk ke arah cahaya fajar yang

sebamamya yang mulai tampak di ufuk langt seraya mengatakano

" fafsirnye 361 atsr 703.
at Taf,sim]ru l7t ds@ 379.
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"Tapi yang itu", seraya merentangkan kedua- tangannya dengan

menj auh(an antara dua j ari tehmjnl.(ze2)

Ia juga me,nggunakan metode penggambaran unhrk
meurperjelas, sebagaimana dalam firryn Allah: l' J; ': ,*-bLi;?ii
W e &{*'EfrW {3i#E (Dan bahwa [yang twmi

perintahkan iniJ adalah jalanKu yang lunts, Makn ilafiilah Dia, dan
janganlah kamu mengifuti jalan-jalan [yang lainJ, Karena jalan-jalan
itu mencerai beraikan kamu dari jalannya) [Qs. Al An'aam t6]: 153I

Kita mendapatinya me,nggarrbarkan shirath sebagai garis atau jalan:

Rasulullah SAW me,ninggalkan kita di awal jalan, yang ujungnya
adalah .S*g". Di sekitarnya banyak jalan-jalan yang di atasnya

terdapat orang-orang )rang m€nyerupai syetan yang mengajak setiap

orang yang melewati mereka Apabilajalan yang lurus akan sampai ke
surgq maka jalan-jalan ini yang berada di sampingnya akan sampai ke
Neraka.(2e3)

Dalam pe,lrggambarannya ini ia terpenganrh dengan hadits
yang diriwayatkannya dari Nabi SAW bahwa beliau me,mbuat sebuah

garis lurus dengan tangannya, lalu beliau me,lrrbuat garis-garis di
sebelah kanan dan kirinya. Beliau me,mberi contoh jalan Allah yang

lurus de,ngan garis lunrs, dan jalan-jalan di sebelah kanan dan kirinya
sebagai jalan'jalan yang keluar dari jalan Allab yang tidalc ada satu
pun dari jalan-jalan tersebut kecuali terrdryat syetan yang mengajak
kepadanya.e%)

Di antara gaya Ibnu Mas\rd dalam tafsinrya adalah
menggambar dengan seni png artistik seakan-akan ia seorang pelukis
mahir. Ia menggambar dengan selri yang sempurna lapknya se,lriman

yang bgqiwa se,ni tinggi. Pada tafsir firman Allah, Jtl4fi '6.'q:St
-8:$ 

6L-{t S:g (Mereka dalam kedaan ragu-ragu antara yang
demikian [iman ataukafirJ: tidaknast*kepada golongan Ini forang-
orang berimanl dan tidak [pulal k podo golongan itu [orang-orang

e Tafsimya: 86 atsor- 187.* tafsimt a: 286287 atsq 579.s Tafsirnlra: 287-288 atsartSO.
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tufirl) (Qs. An-Nisaa [4]: 143). Ia menggambarkan-orang munafik
yang berada di antara orang mukmin dan orang kafir. Ia
me,ncontohkan dengan tiga orang yalrg sampai ke tepi sebuah jurmg.

Salah seorang dari merekaberhasil lewat (Dengm selamat), se,mentara

yang kedua ragu-ragu. Ketika ia berada di tengah+engah orang ketiga

yang tetap di tempatrp dan tidak ikut menyeberang be,ltanya, "Celalca

kamu, mau kemana kamu? me,nuju kehancuran? kembalilah ke

te,mpafuu semula." Sementara orang )rang telah menyebe,rang

m€oyemmya dengan mengatakan, Tksinilah me,lru$u keselmatm."
Rrryanya orang ini me,noleh ke kanan dm kekiri Oingmg) hingga ada

air bah yang me,nelannya sampai teirggelam.o

Ibnu Masbd berkata, "Orang pertaura adalah orallg-orang

muhmin, orang yang te,nggelanr adalah orang munafik, dan orang

yang tetq di tempatnya adalah orang knfit n(25)

Di tempat lain ia mem$elaskan keutamaan keluarga Haamiim

(snrat-strrat yang dimulai dengan Haamiim). Seluruh Al Qur'an
memiliki keutamaan dan keindahan. Orang yang mernbaca Al Qur'an
diibaratkan seperti seoftrng laki-laki )rang mencari tempat png cocok

untuk istirahat keluarganya. Ia kemudian melewati suahr tempat bekas

terke,na hujan dan me,mbuatnya kagum. Ketika ia berjalan dengan

penuh kekaguman, tiba-tiba ia turun ke tauran-trynan yang indah

sehingga ia berkata, "Aku kagum de,ngan (te,mpat bekas) hujan yang

pertam4 tapi ini lebih mengagumkan." Maka dikatakan kepadanp,

"Sesungguhnya perumpamaan hujan peftma adalah keagungan Al
Q'nr'aq taman-tamm itu adalah sep€rti keutamaan keluarga Haaniim
dalam Al Qw'41"(2eo)

Ia selalu memmfaafrkm kesempatm rmtuk menafsirtm Al
Qu'an kepada orang-orang yang bclajar kepadanya &in mengaja*an
kepada mereka huhm-huhlm ^gfana.

sTaftirap: Zy'.lalrlaa.49.f).s Teftir4ra: 5Ilti aso 1033. Uhd par$ahm tlmd tahg bocam Al Qrn'ar-
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Abdurrahman bin Al Aswad menuturkan dari ayatrnya bahwa

ia pe,r:rah bersama Ibnu Mas\rd di atas atry ketika matahari terbenam.

Lalu ia merrbaca ,y^\ .fii * J1#t $:aij$i ;1 (Dirikantah
shalat dari sesudah matahari tergelincir sompai gelap malam) (Qs. Al
Israa' [7]: 781. Ke,rnudian ia berkata" "Demi Dzatyang jiwaku berada

dalam genggaman tangan-Nya, ini adalah saarnya matahari tergelincir,
berbnkanya orang png berpuasa dan waktu shalrl.n(2et)

Dalam kondisi pengajaran png berat yang menimbulkan
kebosanan dan kejenuhan, Ibnu Masbd sangat me,lryadari hal tersebut.

Meski pelajarannya banyak berisi ajaran-ajaran ag,rma yang

merrerlukan perhatian serius, tapi ia sangat memperhatikan selingan
yang dapat menimbulkan kesegaran pada jiwa murid-muridnya Ia
mengubah suasana agar tidak monoton untuk menghindari kejenuhan
dan kebosanan. Disamping ia suka me,ngatur waktu pengajarannya

dan tidak berpanjang lebar di hadapan murid-murid )rang
me,ndengarkanny4(2e8) ia juga suka mengucapkan kata-kata hurnor
atau lelucoi yang tidak keluar dari S'nnah Rasulullah SAW; png
suka humor tapi tidak mengatakan kecuali yang benar

3. . Pada tafsir firman Allab ir-*tt l|;r)"li A-V\'u-+{$fi J::,
'z{.t1 

QqUah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan
jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajar) (Qs. An-Nisaa'

[a]: 95). Ia menafsirkan ayat ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang melesatkan anak panah, maka ia mendapot
pahala satu derajat (tingkat)." Seorang laki-laki bertanya,

"Bagaimana derajat itu?' Nabi me,lrjawab, :'Sudah pasti ia tidak seperti
tanggarumatr ibumtr, antara dua derajat (tingka| adalah (seperti jarak)
seratus trh*r.,(29)

Humor ini tampak jelas ketika Nabi meqielaskan bahwa
derajat-derajat di sruga tidak seperti tangga nrmah. Nabi langsung
mengatakan bahwa derajat (tingka| di surga tidak seperti tangga

e Tafsirnya: 397 atsar 769.

1 l-mat pemUahasur kami tenturg hryalan, filcih dm ilmunya.
- Tafsirnya: 232 atsar 483.
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rumall yang dalam satu keserapatan dinisbatkan kepada nrmah ibu si
peDanya.

Derrikian pula Ibnu Mas\r{ ia suka humor dan bercanda.
Ketika memberi pelajaran ia suka bergurau dan menrbuat humor segir
tanpa melebihi kenyataannya

Ibnu Mas'ud pbmah ditanya tentang seorang laki-laki yang
menikatri dua perempuan bersaudara dari kalangan budak. I;
memgatakan tidak suka hal tersebut Lalu si penanyalerkat4 ,,Allalr

SWT berfirm m,, i!!fi iK!,( $y 6"*ati budak-budak yang kamu
miliki) (Qs. An-Nisaa [4]: 24). Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau
begttu untarnu juga termasuk budak-budak yang kamu -151i.rr(:oo)

Di sini si penanya ingn mernbolehkan menikahi dua
perempuan bersaudara dari kalangan budak dengan berdasarkan ayat
ini. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab de,ngan jawaban relucon yang
menggelikan. Seakan-akan ia berkata kepadanya, ',sesungguhnya ayat
ini hukumnya tidak mutla& akan tetapi muqayyad de,ngan ayat yang
menjelaskan tentang wanita-wanita yang hararn dinikahi. Karena
kalau tidak dfirikian maka untamu juga termasuk budak-budak yang
kamu miliki."

Pada firman Allah, W* affi U'g- (Hingga unta masuk
lre lubang jarum) (Qs. Al A'raaf t3l: 40). Kita dapati bahwa Ibnu
Mas'ud me,nafsirkan kepqda orang yang bertanya kepadanya tentang
unta jantan 

-yang tidak memerltrkan penafsiran lag- bahwa ia
suarni unta betina.(3ol )

Penafsirannya terhadap sesuatu yang tidak perlu ditafsirkan
adalah unhrk menganggap bodoh orang yang bertany4 sebagaim6n6
dika-takan Az-Zamakhsyari. seakan-akan tujuannya adalah untut
me,nguatkan arti yang dimaksud dari ayat tersebut dan untpk
menanrpakkan arti yang mustahil di dalamnya.

m Tafsirnya: 206 atsor- 434.*t Tafsirnlra: 296 atsar 596.
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8. Ringkasan

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Ibnu Mas\rd 
-meskipun 

ia
tidak menulis suatu kitab tafsir- merniliki gaya tersendiri dalam
tafsirnya. Dia mengetahui AI Qur'an secara mendalam dan memahami
hubungan antara a)rat-ayatn),a sehingga ia menafsirkan Al eur'an dengan
Al Qur'an.

Kedekatannya dengan Rasulullah SAW juga sangat bermanfaat
bagiqra sehingga ia bisa menafsirkan Al eur'an dengan hadits Nabi. Ia
mengetahui asbabun-nuzul sehingga meriwayatkannya. Ia mengetahui
nasikh dan mansukh, dan berpendapat bahwa muhkam adalah nasikh dan
mut asy ab i h adalah man s.ukh.

Ia juga memiliki pengetahuan tentang Ahli Kitab terdahulu. La

mengambil dari mereka sesuatu yang tidak berteniangan dengan syariat
Islam dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia mengambil
darinya, karena menurutnya itu tidak apa-apa,selagi ia tidak bertentangan
dengan Al Qur'an dan Surmah Nabi. Adapun jika yang diriwayatkan
terdapat sytrbhat di dalamnya yang bertentargan dengan pemahamannya
terhadap Al Qur'an dan syariat, maka ia akan menolaknya.

Disamping ia memiliki keistimewaan di atas yang juga dimiliki
para sahabat lainnya, ia juga mErniliki gaya khas dalam pengajarannya.
Kita temukan bahwa ia sangat memperhatikan amanah ilmiah dalam
menjawab suatu permasalahan. Jika ia mengetahui ada orang yang lebih
pandai darinya dalam suafu masalah tertentu, ia akan menyarankan agar
mendatangi orang tersebut. Ia juga fidak suka menyrsahkan diri sendiri
dengan mengaku-ngalcu sebagar orang berilmu. Ia mau meralat
kesalahannya jika ia mengetahui bahwa apa yar,g dikatakannya salah.
Dalam mengeluarkan fatwa ia mernperhatikan etika, yaitu menisbatkan
kebenaran kepada Allah swr dan menisbatkan kesalahan pada dirinya
sendiri.

Kita juga *61g6rrtcan bahwa ia menggunakan gaya-gaya dm
arti-arti Al Qur'an. Ia meinperluas suatu arti menjadi majaz ,tan
mengetahui hubungan afitara susunan batrasa pada suatu ungkapan. Ia

W*ErlwMas'ul



juga bisa menyimpulkan dengan baik dan dapat memperinci arri-arti Al
Qur'an. Pengetahuannya tentang bahasa ia gunakan untuk menafsirkan
Al Qur'an secara tekstual dengan menjelaskan kata-kata yang terdapat
dalam Al Qur'an dan mengungkapkan artinya secara bahasa.

Kita juga menemukan bahwa ia menggunakan metode pendidikan
dalam pengajarannya; seperti menggunakan metode dialog, juga
memperhatikan dan memberi arahan kepada murid-muridnya. Di
samping itu ia juga menggunakan metode terapan (praktek) dan audio
visual (yang bisa dilihat dan didengar), dan memberi contoh dengan
tangan dan anggota badan lainnya. Ia juga menggunakan tulisan untuk
memperjelas dan juga menggambar secara filtif untuk suatu masalah
yang ingin ia jelaskan. Ia menyadari bahwa belajar terlalu serius akan
menimbulkan kebosanan dan kejenuhan sehingga ia membagi waktunya
dan tidak suka berlama-lama dalam memberi pelajaran kepada para
pendengarnya. ra suka membuat humor dan lelucon dalam pelajarannya
tanpa berlebihan, sebagaimana Rasulullah sAw suka humor dan tidak
mengatakan kecuali yang benar.
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I Isti'adzah *

{;;;t*sait:aY
tn* berllhilffig lepado AJlloh ilari godacnsyetcn yorrg

tcrkuttl/r,l

l- Az-T:rn:rrlfusyari: Dari Abdullatr bin Masbd:

Saya membaca Al Qur'an di hadapan Rasulullatr SAW. Lalu aku

mengucapkan,*&';, pQ3-.lr 'H #1r gi1l-.tr hu.i;l 7e*"
berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui dqri [godaanJ syetan yang terlattuk)" kemudian beliau
bersabda kepadaku, "Wahai Ibnu (Jmmu Abd, ucapkantan: )$g\Lt
.l,1'iJt 6rl;it rt u @tu berlindung kepada Altah aari $odaail
syetan yang terhttuk), karena demikianlah Jibnl AS
membacakannya kepadalcu dari qalam (pena) dari Lauh Al
Mah1fuzh."(r)

2- Ibnu Hambal: Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah
menceritakan kepada kami 

-Abdullah 
bin Ahmad berkata: Saya

sendiri mendengarnya dari AbdullaF, ia berkata: Muhammad bin
Fudhail menceritakan kepada kami, dari Atha'bin As-Sa'ib dari
Abu Abdurrahman dari Abdullah: Bahwa Nabi SAW bersabda,

| - Kasysyaf2: 343, surah An-Natrl: 98. Ibnu Hajar meirgeluarkannya ddam Al Kafi:
96 dan At-Tsa'labi secara bersarrrbrmg dari gunurya Abu Al Fadhl Muhammad bin Ja'far
Al Khuza'i sampai kepada Ib,nu Mas'ud, dan dtri Al wahidi dalam lI vasith dai Ats-
Tsa'labi. Al Baidhawi juga meriwayatkan dalaurn Al Anwar l: s27 pada ayat yang sama.
Sedangkan Al Qtrrttrubi rneriwayatlon dalun Al Ahkam l: 76.
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,-r& )-irt e*b+ prlp,-lt''.?, *.\ttl */1t'jjtr, t o auah,

sesungguhnya aht berlindung kcpada-Mu dart syetan; dari
gangguannyar [godaannya], tiupannya dan bisikanny a)."Q)

Di antara makna hamzuhu (Godaannya) adalah kegilaan, naftsuhu

(tiupannya): Syair, nafkhuhu (bisikannya): Sombong.

I ll ll^rtah adalah gila (I isarlr Al lrab).
' - Al Munad 5: 318, dm: 217-318 dari Abu Al Jawwab dri 'Arnnar bin Zuraiq

dri Atha'bin As-Sa\t deirgm rcdalssi, "Bahwa ia meminta perlindmgm (kcpada Allsh)
dtri ggdsan sycrtan." Di dalarrrya disebu&an, Tlcrnbusannya. kesonrbongur."

Syakir b€rkata" "Solr,d-lrya bagus.".Ibmu Majah meriwayatlwt dalarn Stmm-nya l:
266 drt Ali bin Al Mrmdzir dri Ibrnu Fudhail, ymg didalanmya disebutkm: "Mhosf
ryaithaotii rajiim (lari godoot sydo, 1wry tr@.'

Ibnu IGtsir mengutip drinya dalar At-Tafsir l:28.
Al Hakim juga meriwayatkm dalam ll Mttsto&ak l: 207 dari Abdullah bin

Muhamntsd bin Musa, dai Muhemrsd bin Ayynrb, dri Atu Bator bin Abu Spibah,
dtri Muharnmad bin Fudhail, yag rcdaksi awalnya, "Rasulullatr SAW apabila heirdak
masuk ke dalam shalat (rnenunaih shalaQ beliau mengucapkan ...." Di dalannya
disebutlon, "Al Kibiya': sombong)". Ia menilainya shahih dan diperluat oleh A&-
Ilzahabi.

As-Suyrthi dalanAd-Durr 3: 154-155, surah Al AYaaf a1,at 200, dri
IbnuAbu Hatim.

At-Tirmidzi menpbutkamya dalam ,Siali&-nya 2: 4142 pada hadits tentang
berdirinya Rasulullah SAW untuk meorwraikan shalu malaq tapi di dalarmya tidak
discbutkan tafsir l<rta " H@ruihi wa tafu ihi wa naJkhihi.'
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o SURAH AL FAATITIAH o

3- AI Qurthubi: Abu Bakar Al Anbari menuturkan, ia berkata: Al
Hasan bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al
Asy'ats menceritakan kepada kafif, Ibnu Abu eudamah
menceritakan ke,pada kami, Jarir bin menceritakan kepada kami
dari Al A'masy -ia berkata: Saya menduganya dari lbrahim_, ia
berkata: Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, "Mengapa engkau
tidak menulis surah Al Faatihah dalam Mushaf-mu?" Ia menjawab,
"Kalau sa)xa menulisnya, saya akan menulisnya beserta semua
surah." [Ia berkata, "Saya menganggap cukup karena kaum
muslimin telah menghapalnya, sehingga tidak perlu
menulisnla"1.2(3)

2 oikutip dari At-Tafsir (Tafsir Ib,nu Katsir).
' - Ahkam l: 99, di dalarrrrya tertera: Abu Balor berkata, ,yalori, setiap rakaat di

awali dengan membaca urnnul q*'an..." As-Suyuthi menihlnya dalun Ad-Dur l:2
secara ringkas. Dari Abd bin Humaid dari Ibrahint A aaammya tertera: ia berkata,
"Selciranya aku me,nulisryaa" mal@ akan kutulis sebagai p"rrnut"* setiap sesuatu.,;

?"1* riwayat lbnu Katsir l: 9 (cet. AI Halabi) aari Al Alnasy dari Ibratrint dan di
dalanmya tert€ra: Sekiranya aku meirulisnta, mai<a aku akan meirulisnya di seti-ap awal
surah. Abu Bakar bin Abu Daud meirgatakan: yakni, sekiranya hal itu dibaca dalam
shalat. Ar-razi meriwayatkannya dalarn Al Mafotih 5: 27g Grt 

-k" 
gz dfii surah Al Hijr,

dari Al Qadhi dari Abu Bakar Al Asham: Ib,nu Mas\rd tidak memulislon pembuakaan
suratr pada mushafrryq lcarena ia melihat hal itu bukan termasuk Al eur'an.
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{@#,Ftfi*,\
(DengmnenyebutnrnnoNlahYorrllgMalwPenunahlngi

MalwP"rryoryarlrsl (Qs. Al Faatihah [1]: 1)

4- Al Wahidi: AMul Qahir bin Thahir Al Baghdadi mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Mathar mengabarkan

kepada kami, Ibmhim bin Ali Adz-Dafili mengabarkan kepada
'kami, 

Yahfra bin Yahya menceritakan kepada kami, Amru bin Al
Hajjaj Al'AMi mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu

Husain, ia menuturtan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Sebelumnya l<ami tidak mengetahui pemisah antara surah-surah

hingga nx,n Obmtltaahirrahmanirrahiim.@)

Ath-Thabaril Ismail bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Al 'Ala' bin Adh-Dhahhak -ia diberi gelar

Zibriq- rnenceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin 'Ayyasy

menceritakan kepada kami dad Ismail bin Yahya, dari Abu

Mulaikatr, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu

Mas'ud --dan Mis'ar bin Kidam dari 'Atniyratr dari Abu Sa'id-, ia
berkata: Rasulullah SAW bercabda, "Ibunda Isa bin Maryam AS

menyerahkan putranya (Nabi Isa AS) kepada junt tulis untuk

diajari. Maka sangjunt tulis berkata, "Tulislah: (4 [B'sv1'Drtt 1sa

bertanya, uApa itu Bismi?" Sang gunt menjmvab, uSaya tidak

tahu." Makn Isa berkata, '!Ba' adalah: keind.ahan Allah, Siin

adalah kcluhuran-Irlya, dan Mim adalah kerajaan-Nya.'(o

Ath-Thabari: Isnail bin Al Fadhl menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Al'AIa'menc€,ritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

bin 'Ayyasy mencerit kan kepada kami dari Ismail bin Yahya dari

o - Asbabr 15-16. As-suyrtlii mengutip darinya ddanAd-Du'z 1:7, dan dari Al
Baihaqi (dalam Syt'ab Al Iman). Dan, Al Baghawi menuturkannya dalam Al Ma'alim.

s - Jami' l: l2l.Ibmu Katsir meriwayatkannya ddan, At-Tafsir l: 33 de,ngan dua
atrar berturut-turut seakan-alon satu atsar. la berkats, "Ini sangat gharib." Bisa jadi ia
shahih dari selain Rasulullah SAW, dan bisa pula ia merupakan Israailiyyat.

5-

Tafsirlbwlvlos'ud , , Gl

6-



7-

Ibnu Abu Mulaikah, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari

Ibnu Mas'ud {an Mis'ar bin Kidam dari'Atltyyal Al'Aufi dari

Abu Sa'id-, iaberkata:Razulullatr SAW bersabda,|Ibttndg Isa bin

Maryam menyerahkan putranya kepada junt tulis untuk diaiari.

Maka sang guru berkata kcpadanya, 'Tulislah: Allah'. Nabi Isa

bertanya, 'Tahukah kamu apa itu AUah? Allah adalah Tuhannya

,,,,,,., "gol 
o s es embahan'. i ( 0

", Ath-Thabari: Ismail bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Al 'Ala' memceritakan kepada kami, ia berlcata:

Ismail bin 'Ayrasy menceritakan kepada kami dari Isiltail bin

Yahya dari Ibnu Abu Mulaikah dari orang ofimg )'ang

menceritakan ke,padanya dari Ibnu Mas'ud{an Mis'arbin Kidam

dari 'Athi)tJrah Al 'Aufi dari Abu Sa'i{ 1akni Al I(hudri-, ia

berkata: Rasulullah SAW b€rsaHa, "Isa bin Maryam berkata, 'Ar-

Rahmaan (yang Malw Pemurah) odalah Maha Pemwah di dwia
dan di akhirat, sedang Ar-Rahiim (yang Maha Penyayang) adalah

Maha Penyayang di akhirat'.'{o

Al Qurthubi: Waki'meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu lVail

dari Abdullah bin lvlas'ud, ia bertat4 "Barangsiapa yang ingin

diselanratkan Allah aari mAaiUt T:ibafiyah 1rang b€rjumlah 19,

hendaklah ia membac4'Bismillaahirrahmaaninahiimt, ag$ Allah

meqiadikan setiap hunrftya sebagai p€risai (pelindung) dari setiap

satu malaikat.'{E)

6 - Jami' l: 125, $rakir berlota, 'Iladits hi mmdhu',tidak ada asalnya.' As-Suytthi
mengrrtipnya dalan Ad-Durr 2:26, surah Aali Innam a)rat 48, dri Ibnu 'Adi dm Ibnu

'Asakir secara ringkas dalam suatu kfiabar (riwayat) yutg putjutg
1' - Jami' l: l2T,Syakir berlora: Daa soud yurg ilha'rf.

' - Ahtum l: 80, ia berkatc "Basmalah tcrdiri dari 19 humf sesuai jumlah malaikat
penjaga neraka yang berjwnlah lg, sebagaimana difirmurkam oleh Allah: (Di atasaya
ada senbilan belas [malaikat peniagal [Qs. AI Muddatstsir [7a]: 301). Mereka
mengucapkan Bismillaahirrahmaaninahiim dalam saiap pertuatan mereka' Itulalt
sunber kekuatan mereka dan deirgur basmalah mereka menjadi ssmakin kuat'

As-suyrthi mengrrtiprya ddtrrrt Ail-Dwr l: 9 dri Waki' dm Ats-Tsa'labi de'ngan

ledaksi: Hasouh sebasai gnti dri Jntah.

8-
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9- As-suyuthi: Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Mas'u( ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa membaca

' Bismillaahirrahmaanirrahiim', akan dicatat untubrya untuk setiap

huntf 4000 kcbaikan, akan dilebur darinya 4000 kcburttkan, dan

akan diangkat unfihrya 4000 deraiat."(e)

l0- Al Qurthubi: Segolongan ulama berpendapat, agr membacanya

secara lirih ketika mernbaca surah Al Featihah, sebagaimana

diriwayatkan dari Umir, Ibnu Mashd (dan sehin keduaala;.(to)

{@=zli fi.Ny
(Y ang menguasai horl Wnbalasan)

(Qs. Al Faatihah [1]: 4)

11- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amru bin Hammad Al Qannad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath bin Nashr Al Harndani menceritakan kepada

kami dari Ismail bin Abdurrahman As-Suddi --dari Abu Malik dan

Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari

Ibnu Mas'ud --dan dari beberapa omng sahabat Nabi SAW: it-N
*;-r\ (Yang menguasai hari pembalasan): adalah hari perhitungan

arnal (hisa[).trr)

e 
- Ad-Dun l: lO.

'o - Ahlam l: 83. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dutrrun Az-hd l: 27 drinya, "Tidak
disrurnahkan mernbacanya dengan suara keras." Yang ia maksud adalah ketika shalat. Al
Qnrttrubi (l: 101) meriwayatkan dari Umar bin Khattab dsr Ibnu Mas\rd bahwa
keduanya mernbaca ketika membuka shalat ttliil t5lJi;r- iw2lttlltlliqryteit',jjtuu*
(Malta Suci Engkau Ya Allah, aht memuji-Mu, Maho be*ah ahan Nama-Mu, Maha
Tinggi kckoyaan dan kebesarorMu, tiada Tuhan yong bqhak disembah selain Englcau).

At-Tirrnidzi meriwayatkamya seoa,la marfu' dalan Shahih-nya2:41-42 dan tidak
menyebutkan s anad-nya-

tt. - Jami'l: 156, dm Al Hakim duJraurrr Al Mtrstcdrak 2: 258 dari Abu Ahmad
Muharnrnad bin tshaq Ash-Shaffar Al 'Adl, dari Ahmad bin Nashr, dari Arnnr bin
Thalhah Al Qanna{ dri Asbath. Iamcnilainla shahih dm diperluat oleh A&-Dzahabi.
As-suyrthi juga mengrrtip dri lreduurya dalam Ad-Durr I : l4l .

Tafsit lbmtlvlas'ud



12- Al Qurthubi: Ad-Diin adalah pembalasan dan perhihmgan amal.

Demikianlatr yang dikatakan Ibnu Abbas dan Ibrnu Mas'ud (serta

selain keduanyal.(tz)

{g'."5'tit}rrjl;gi }
(Tutiulcilahllmiialorn.t@Wlrrus)

(Qs. Al Faatihah [U: 6)

13- Alh-Thabari: Musa bin Hanrn Al Hamdani menceritakan kepdahf
ia berkata: Amru bin Thalhah Al Qmnad menceritakan kepada

karri, ia berkata: Asbath me,nceritakan k€pada kami dari As-Suddi

tent"ng sebuah khabar (riwayaQ yang ia tutu*an dari Abu Malik

dan Abu Shalih {ari Ibnu Abbas {an dari Murrah Al Harndani

dari Ibnu Mas\rL dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW:

O;siif,lrjtiii (Tuniukitah kami ialan yang lurus): ia
ur[rta "Yaitu 1r1r-. n(13)

14- Ath-Thabari: Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Z;ubail: melrceritakan kepada

kami, ia bErlata: Su$nan -ha'- menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Humaid Ar-Razi meirceritakan kepada kami, ia

berkata: Mhran me,nceritakan kepirda kami dari Su$an" dari

Manshur, dari Abu Wail, iaberkata: Abdullahberkata: 'iJir.Lr$
(jalan yang lunts) adalah: Kitab Allah.(t4)

"-Ahka l:125.
.,1' - Jamt l; 175. As-suyrthi mengrrtip drinya dEiatn Ad-Durr l: 15. Iblru Iktsir

meriwaptlcaqmy dolarnAt-Tafsir l: 42 dsi Ismail bin Abdurrahmm As-Suddi.
t' - Jani' l: l?3. Al Hakim meriwayatkmya dalun Al Mustadrak2:258 dri Abu

Al Abbas Muharmad bin Ya'qub, dgi AI Hasm bin Ali bin'Affan Al'Amiri, dai Umar
bin Sa'ad Abu Dau4 dri Su$/m. Ia menilainya shahih dan diperlcuat oleh A&-Ilzahabi.

As-Suy$hi mengutip dari keduarya dalull. Ad-Durr l: 15, dm dri Waki', 'Abd bin
Humai4Ibnu Al Mrm&ir dan Abu BaI(abin Al Aibari (dalanAl Mashaahif), dam Al
Baihaqi (dalam $z'aD Al Inan'1.

Ibnu KaSir meriwayatkannya dal8frrr At-Tafsir l: 42 dri Ats-Tsauri dfli Manshur.

Al Baghawi meriwayztkur dalam Al Ma'alim l: 20 'Ia adalah Al Qur'an'. Ar-Razi juga

7|dli,r'Ihnulvlas'ud



t5- Ibnu IGtsir: Ath-Thabarani berkata: Muhammad bin Al Fadhl As-

Saqthi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mahdi Al

Mishshishi menceritakan kepada kami: Yahya bin Zakariya bin

Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu

Wail, dari Abdullah, ia berkata: '#L95 11atan yang lunts)

adalah: jalan yang ditinggalkan nasirtuttatr SAW untuk kita.(ls)

As-Suyrthi: Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan (dalam

Syu'ab Al Iman) dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "'rir5,L>;$ (ialan

yang lunts) adalatr: Jalan yang telah ditinggalkan Rasulullah untuk

kita, dimana ujungnya adalah Surga.'(16)

As-Suyuthi: Ibnu Al Anbari mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Sesungguhnya jalan ini didatangi syetan-syetan. Wahai

hamba-hamba Allah, ikutilah jalan ini, dan jalan yang lurus adalah

kitab Allah. Maka berpegang teguhlah dengannya.(rD

.{ @'$ii $; + -r';l.Jn # e 4t t!' t, y
([y aiat ] j alan or dng- or (mg y arJg telah Engllont arruger ahlir;lrt

ni' mat lnpoda mqeka; bukfrn [i alan] metela y ang
dhrurl<ai d.qn b"lrar. [Pula ialarr] mrr:el<a y dng sesat)

(Qr. Al Faatihah [1]: 7)

18- Ath-Thabari: Musa bin Harun Al Hamdani menceritakan kepadaku,

ia berkata: Amru bin Thalhah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath bin Nashr menceritakan kepada kami dari As-

tentang li:habar (riwayat) yang dituturkannya

meriwayatkannya ddam Al Mafatih 4: 147, surah Al An'aam ayat 126, Ibnu Al Jauzi

dalamAz-Zad 3ll2l pada ayat )Nmg sama.,'- Tafsir l: 43. As-suyuthi meirgutipnya dalarnAd-Durr l: 15 dari Ath-Thabarani
(ddamAlKabi).

'u - Ad-Durr l: 15, lihat sr.uatr Al An'aam ayat 153.

" - Ad-Duo 1: 15, seakan-akan disini ia menggabrmgkan antara dua arti: Shiraath
yang berarti jalan dan yang berarti Kitabullah. Tampak jelas batrwa ungkapan ini
merupakan khotbah atau nasehat. Lihat surah Al An'aam ayat 153.

16-

l7-
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t9-

(diriwayat$nnya) --{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa onrng sahabat Nabi SAW, ;;S 
=*Z:ii! 

@ukan

[jalanJ merelca yang dimurlca): Mereka adalah orang-orang

Yahudi.(18)

Ath-Thabari: Musa bin Harun Al Hamdani menceritakan kepadaku,

ia berkata: Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath bin Nashr menceritakan kepada kami dari Ismail

As-Suddi tentang lhabar (riwayat) yang dituturkannya

(diriwayatkannya) -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uF dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW,'{6i S:(Oo" bt*an [pula
jalanJ mereka yang sesat): Mereka adalatr oftmg-orang Nashrani.(le)

tt 
- 1*tit I : I 8t. Ib,nu Katsh rncriwayckrrnya dadtorn At-Tafsir l: 46 dri As-Suddi

dengm alsar berilnrtnya. As-suyrthi mengutipnya dalrrrn ld-Dun l: 15 dri Ibnu Juraij
dengm alsar bcrilotrya Ia mcnisbdrmrya kepada Ibnu MasM saja

" - Jami'1: 195, Ibnu I(mir dm As-Suytrflri rncriwayalcannya &nw atss
sebdurnya.

u*lfutltfu"rd.



O SURAII AL BAQARATI O

20- Al Bukhaxi: Musaddad menceritahan kepada kami dari Abdul

Wahid, dari Al Atnary ia berkata: AInr mendengar Al Hajjaj

berkata di atas mimbar, usurah yang disebutkan di dalamnya lI
Baqarah (sapi betina), surah yang disebutkan di dalamnya Aali

'Lnraan (keluarga'hnraan), surah yang di dalamnya disebutkan An-

Nisaa' (kaum perempuan).' Maka saya adukan hal ini

Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, "Abdurrahman bin

menceritakan ke,padaku bahwa ia pernatr bersama Ibnu

ketika sedang melempar Jamrah'Aqabah..., ia berkata, 'Demi Dzat

)xang tidak ada Tuhan selain Dia, dari sinilah orang yang diturunkan

kepadanya surah Al Baqarah berdiri (1,ahi Nabi SAWl'."(zo)

N - Shahih-rrya 2: 178. Diriwayatkan pula oleh Muslim deJran Shahihtya 2: 942-
943 dal'i Mirfab bin Al Harits At-Tamimi dal'i Ibnu Mushir dari Al Alnasy secara

panjang lebar, dan dri Ya'qub Ad-Dauraqi dai lbrnu Abu Zaidatr, dari Ibmu Umar dari
Su$ur. Keduanya dari Al Alnasy dengan redaksi serupa' As-Suyuthi mengutip dari
keduurya dalam Ad-Durr l: 17-18 secra panjang lebr, dan dari Ibnu Abu Syaibah,

Ahmad Abu Dau4 At-Tirmidzi, An-Nasa5, Ibmu Majatr dan Al Baihaqi dai Jami'Vm
Syaddad.

Az-7,arral&ryari meriwaptkmnya dalam lI Kasysyaaf l: 173, surah Al Baquatt
ayat 286.Ibnu Hajar pengeluskam),a dalarn Al Kaafi: ?A, iaberkala. "Muttafaq 'alaih,
dari riwayat Al Alnasy.' Lalu ia menyebutkan kisahnya.

Hadits png terdapat dalam Musnad Ahmad dm diriwayatkm oleh Abu Dau4 At-
Tirnidzi, An-Nasa'i dan lb,nu Majatr tidak terdapat kisatr Al Hajjaj di dalarnnya. AI
Bul,hari dan Muslim juga rnen]€but\en dalam riwayat lain, semumya akan disebutkam

pada ayat 199 surah Al Baqarah.
Mereka juga meriwayatkrr hadits lain, "Saya me,ndeirgar omng ymg dituruilon

padurya surah Al Baqrah 6/ahi Nabi SAW) nrcngucqkut di ternpat ini:
Labbaikallahuwna labbo*. Juga akan disebutkur pada ayat 298 sumh Al Baqarah. As-

kepada

Yazid
Mas'ud
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23-

24-

As-Suyuthi: Alh-Thabarani meriwayatkan (dalam Al Ausath) dai
Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak
alran mengecewakan orang yang bangun pada tengah malam lalu
membaca surah Al Baqarah dan Aali 'Imraan."Qr)

As-suyuthi: Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa
seorang laki-laki membaca surah Al Baqarah dan Aali 'Irnran di
dekatnya. Maka ia berkata kepadanya, "I(amu telah membaca dua

surah yang di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agwg(Al
Ism Al A'zham),yang apabila Dia diseru dengan menggunakannya,

Dia akan mengabulkan, dan apabila Dia diminta dengan

menggunakannya (membacanya), Dia atan mehberinya. "(22)

As-Suyuthi: Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata, "Barangsiapa yang membaca surah Al Baqarah, ia telah
melakukan banyak (kebaikan) dan mendapatkan sesuatu yang

6"i1.n(23)

Al Hakim: Abu Al Qasim AMurrahman bin Al Hasan
menceritakan kepada kami (di Hamdan), Ibrahim bin Al Husain
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Drkain me,nceritakan

kepada kami, Adarh bin Abu Iyas menceriltLan kepada kami,
Syrbah memberitahrrkan k€pada kami dari Salamah bin Kuhail,
dari Abu Al Ahwash, dari AMullatr, ia b€rkat4 "Bacalah surah Al
Baqarah di dalam rumah-nrmah kalian, karEna syetan tidak akan
memasuki nrmah )rang di dalarnnya dibacakan surah Al
Baqaratr.{zl

suyuthi m€ngutrp hadits ketiga dri Ath-Thabumi dm Al Baihaqi, yang terdapat pada
ayat JJ8 surah Al Baqrah.

"'-Ad-Durrl:19.
D -ld-ntrr l:21.
u 

-Ad-Dun l:22.t 
- Musndrak2:259-260 dan l: 561, dri Aby Balor bin Abu Duim Al Hafizh (di

Kufah), dari Ahmad bin Musa bin Ishaq At-Tarnimi, dai Al Fadhl bin Dukain dari
snrbah. Ia menilai shahih keduanya dan diperkuat oleh A&-Dzahabi. Ia berlotq
'Diriwayatkan s*,ta matfu', Ahmad bin AMunalunsr Ad-Dasytaki meriwayatkan dari
ayahnya." Ia nreriwayatkrr seoa.:amarfu' dri Abu Auullah Muhanmrad bin Ah4ad bin
MusaAl Qadhi dri lb,rahimbin Yusuf bin lftdi4 dri Yusuf bin Musa, dari Husain bin

T$sir lbnulvlas'ud



25- Al Hakim: Abu. Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh

mengabarkan kepada kard, Hamid bin Abu Hamid Al Muqri

menceritakan kopada kami, Abdurrahman bin Abdullah Ad-

Dasytaki menceritakan kepada kami, Amru bin Abl Qais

menceritakan kepada kami dari 'Ashim bin Abu An-Najud, dari

Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"sesungguhn;a setiap sesuatu itu ada puntrknya, dan punuk Al

Qur'an aitatatr surah Al .Baqarah. Sesungguhnya syetan apabila

mendengar surah Al Baqarah dibaca, ia akan keluar dari rumah

tersebut png didalamnya dibacakan surah Al Baqara5."(2s)

Ibnu Katsir: Ibnu Mardawaih berkata: Ahmad bin Iftmil
menceritaka kepada kami, Abu Ismail At-Tirmidzi menceritakan

kepada kami, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abu Uwais me,lrceritakan kepadaku dari

Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Abu Ishaq,

dari Abu Al Ahwash, dari A.bdullah bin Mas'u4 ia berkata:

Rasulullah SAWbersaMa aglr & kt cbl'&ilo;t'iit 1

gn,ii* $w #t'u"4-'oi,iztt_b,i r;i*-rfl,i:-r L:ti:t &
.&r .rt{ b ,tat J,-rrl, p:$'*l'oft (Jangan sampai . aht

ieidapatt salah seorang dai fuitan meletakkan salah satu

kakinya di atas yang lain [santaiJ dengan menyanyi lalu

meninggalkan menbaca surah Al Baqarah. Sesungguhnya syetan

lan dari nrmah yang di dalamnya dibacakan surah Al Baqarah.

Ali Al JaE, dari zaidah, dri 'Ashint dri Abu Al Ahwash. Ia meirilainya shahih flg1t

dioerlont oleh A&-Dzahabi.-'-{i;i;ir"k r, sor. Ia nurilainya shahih dan diperhrat oletr Adz-Dza}rabi. Ia
meriwa;natkm socsa Marfir' da.i Abu Satd Ahmad bin Ya'qub Ats.Tsaqafi da'i
Abdullah bin Ahnrad bin Abdurralrmg Ad-Dasytaki, dri ayahnp" da.i Anru bin Abu

Qais, dri'Ashit& dai Abu Al Ahwash, dri AMullah, dri Nabi SAW. As-Suyrthi
mengutip drinya dudiaat Ad-Drr l: 19-20 wa mauq$. Jup &ri Ad-Darimi,
Mutrammad bin Naslr, Ibmu Adh-Dhrnais, Ath-Thabrani, Al Baihaqi (dalam lg.
Syu'ab\ dengm rtdaksi, 'Ia lri dri nrnah', da ditarnbah katq "'. Begitulah ng

diriwayatlcur Al Qnrthubi dalarn Al Ahl,sn I : 132 dsr Ibmu trbtsir dcfran At-Tafsir lz 33 .

(ca. Al Halabi) dei Ad-Daimi.
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Rumah kosong adalah adalah yang sepi dart bacaan kitab AUah

[tidak dibacakan Al Qur'an di dalamnyal.'(26)

27- As-Suyrthi: Ibnu Abu Ad-Dunya mengsluarkan (dalam Maknayid
Ary-$aithan) dari Ibnu Mas'ud, ia berlcata: Salah seorang sahabat

Rasulullah SAW keluar flalu) bertemu syetan, kemudian masing-

masing dari keduanya saling menantang lalu berkelahi dan sang

Sahabat tersebut menang. Maka syetan tersebut berkata, "Lepaskan
' ',,ai(u, akan kuceritakan (kub€ritahukan) sesuatu kepadamu." Maka ia
'' melepasnya dan berkata, "Ceritakanlah kepadaku!" Syetan tersebut

berkata, nTidaku

Maka keduanya berkelahi lagi dan seng sahabat tersebut

m€nang. Lalu syetan tersebut berkata, 'I*paskan aku, akan

tuceritakan (kuberitahukan) sesuatu kepadamu.' Maka ia melepasnya

dan berkata "Ceritakanlah kepadaku!" Syetan tersebut berkata,

"Tidrk."

Maka keduanya berkelahi lagi unhrk ketiga kalinyra dan sang

sahabat tersebut menang. Lalu ia duduk di atas dada syetan tersebut

serne,ntara si syetan mengemut ibu jarinya sera),a berkatq "kpaskan
aku."

Sang sahabat berkata, uAku tidak akan melepaskanmu sebelum

engkau menceritakannla kepadaku." Maka syetan tersebut berkata

'Surah Al Baqarah, tidak satu ayat pun dariqrra png dibaca di tengah-

tengah syetan kecuali mereka aken lari kocar kacr, dan tidak satu

n - Ta6i, I : 52. Ia juga meriwayatkan (l: 50) dari Abu lJbaid dri Muhamrnad bin
Ja'fu dari Syrbatr dari Salunah bin Ifuhail dari Abu Al Ahwash, "sesungguhnyr sptan
lad dari rumah Fng di dalunnya diperdengrkm (dibacakm) surah Al Baqarah.' Ia
b€rkata: An-Nasal nrcriwal'dlomrya (dalarn Al Yaun Wa Al-Iailah) dsri Muhamnad

,bin Nashr dui Ayyub bin Sulaiman, df,r AI Haldm juga nrcngelurkmnya (yang
dirnalsud a&lah arrar sebclrurrrya).
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rumah prm yang dibacalran srrah, Al Baqarah di dalamnya kecuali

syetan tidak akan me,masrkinya "(27)

As-suyuthi: Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi rne'ngeluarkan (dalarn

As-Sunan) dari Ibnu Mas'ud: Bahwa scorang wanita menemui

Rasulullatr SAW dan berkate "Wahai Rasulullah, saya ahan

sependapat dengan pendapat engkau." Maka Nabi bersabda kepada

laki-laki )ang mclamamla, "Apakah kamu bisa membaca Al

Qur'an?* Lald-laki tersebut melrjawab, "Ya, surah Al Baqratr dan

beberapa surah pendek." Maka Nabi bersabda, "Aht telah

menikahkanmu dengannya dengan maharnya,. engkau

membacanya dan mengaj arkan kepadanya.{Qs)

As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Musaddad dari

Ibnu Mas'u{ ia berkata, "Barangsiapa bersumpah dengan surah Al
Baqarah (dalam redaksi laim; atau salah satu dari surah'surah Al

Qur' an),maka setiap ayatnya menjadi sumpah baginl6.'(zr)

{@j'}
(AlitlaorlrrMiim) (Qs. Al Baqarah [2]: 1)

30- Ath-Thabari: Musa bin Hanm Al Hamdani menceritalcan kepadaku,

ia berkata: A$ru bin Hammad Al Qaonad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath bin Nashr menceritakan kepada kami dari

Ismail As-Suddi tentang lfiabar (riwayaQ yang dihrtu*annya
(diriwayatkannya) {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbav- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud - dan

dari beberapa orang sahabat Nabi SAW:. (Ald laon Miim'): ia

b€rkatr, ."Ald Laam Miim adalah huruf yang diambil dari huruf-

n - Ad-D*, l: 2O redaksi selmjrxnp adalah: Mcreka bcrtarya, "Wabai Abu
Abdurra'hnrm, siapaloh lald.lald terschtr?' Ia nrcnjawab, "Ia adalah ymg biasa kalim
lihs[ Urrbin Khetab.'Uhd snab Al Baqrlh rya255.o -Ad-D*r l:21. Liha surah An-Nisaa' rya25.

P-ad-Dwlz22.
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huruf Hijaiy5rah yang m€rupakan (salah satu dari) nama-nama

611.1.n(lo)

31- Ath-Thabari: Dari Syrbah, ia berkata: Aku bertanya ke,pada As-

Suddi tentang Haa'miim, Thaa'siin, dat Ald Laam Miim. la
menjawab: Ibnu Abbas berkata, "Ia adalah nama Allah yang paling

agung (Al Ism Al A'zham)."

'"''Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

'''',berkata: Abu An-Nu'man menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syubah me,nceritakan ke,pada kard dari Ismail As-Suddi dari

Murrah Al Hamdani, ia berkata: Abdullah berkata: I^alu ia
menyebutkan redaksi yang senrpa.(3!)

32- Ibnu Al Jauzi: dari Ibnu Mas'ud: bahwa artinya adalah: Akulah

Anah yang paling mengetahui.G2)

33- Al Qurthubi: Abu Al-Iaits As-samarqandi menuturkan dari Utnar,

Utsman dan Ibnu Mas'ud batrwa mEreka berkata: Hunrf-hunrf abjad

yang bersifat rahasia dan tidak bisa ditafsirkan.(33)

34- At-Tirmidzi: Muhammad bin Basyryrar me,nceritakan ke,pada karri,
Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada karf, Adh-Dhahhalc

bin Utsman menccritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa, ia

berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata:

Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 irtl ) q$t ;-'ic;&1i:;g'rti iir,arq uif ?jV
.u';'e"it U? iri u7 UJ'#t Lt? l( lbarangsiapa yang

membaca satu ktntf dari Htab Allah, ia mendapat satu kcbaikan

dan setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat.

e - Jani' lz 207. As-suytrthi mengutip duinya &trrarrr, Ad-Dun l: ?2 dm dri Al
Baihaqr (dalarn kitab l, ,Lcrrra' Wa Ash-Shifaat) yang dinisbatkmnya kepada lb,nu
M^!9 saja Ibmu trktsirmcriwayatkmnyaffiatAt-Tofsb l: 57 dri As-Suddi.

" - Jarfli'l: 206. Ibmu tr(asir mcngutipnya MwrAt-Tafsir l: 57, dan As-Suyrthi
memgrrtipnya dal un Ad-Dwr l: 22 dsi Ibmu Juraij .

tz 
-?adlz?2.tt 
-Ahkon 1: l34.Ibnu tr(xsirmengrrtiprp &lefrrAt-Talsir l: 35 (Cct: Al Halabi).
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Saya tidak mengatakan: Ald Laam Miim satu hurttf, tapi alif satu

hun$, laam satu huntf dan miim satu huntfl.Qt)

u - Shahih-aya I l: 34. Di dalarrnya disebutkur: Hadits ini diriwayatkan dari jalur
ini dari Ibnu Mas'ud. Abu Al Ahwastr juga meriwayatlcannya dari Ib,nu Mas\rd. Sebagian
mereka meriwayatkann)ra sscara Marfa'dan sebagim lainnya s*ara Mauqufpada Ibnu
Masbd.

Abu Isa berkata, "Hasan shahih gharibdri jalur ini."
Al Qnrthubi meirgutipnya ddamAl Ahlwm l0: 320, surah Al Israa,ayat 82.
AI Hakim meriwayatkannyadalamAl Mustadra* l: 555 dari Abu Al Walid Hassan

bin Muharrmrad Al Qurasyi Al Faqih, dari Musaddad bin Qathn bin Ibrahim, dari Daud
bin Rasyid, dari Shalih bin Umar, dari Ibrahim Al Hajari, dari Abu Al Ahwash, dari
Abdullah, dari Nabi SAW, png terdapat dalam hadits yarrg lebih panjang t€,ntang
'keutamaan-keutamaan Al Qur'an. Di dalanmya disebutkan, "sesunngguhnya Allah
memberi pahala untuk setiap huntftya sepuluh kcbail@n. Afu tidak mengatalwn "Alif
Laam Miim" satu huruJ, akan tetapi alif satu huntJ, Laam satu huntf dan Miim satu
huntf, Ia menilainya shahih. Adz-Dzahabi b€rkat4 "shalih bin Umar meriwayatkannya
secara m€n)r€ndiri. Shalih adalah perawi tsiqah png haditsnya dikeluarkan oleh Muslim,
akan tetapi lb,rahim bin Mvslimdha,if,,,

Ia juga meriwayatkurnp l: 566 dari Abu Abdullah Muhammad bin ya'qub Al
Hafizh dari Muhammad bin Mahmud bin Habib dri Abdurrahman bin Abdullah Ad-
Das14aki, dari Anru bin Abu Qais, dari'Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Al Ahwash,
dari Abdullah sewta Mauquf, Ia meiranrbahkan pada awalnya, ,,sesungguhnya rumah
losong adalah yang tidak dibacakan kitab Alloh di dalamnya,,,

Ia juga meriwayatkannya dari Abu SaId Ahmad bin ya'qub Ats-Tsaqafi dari
Abdullah bin Abdurrahmanbin Abdullah Ad-Dasyaki, dari ayahnya dari Arnru bin Abu
Qais dengran redaksi serupa sec,ara Marfu'. la mcclshahihlcm keduanya dan diperkuat
oleh Adz-Dzahabi.

As-suytrthi meirgutip dai keduanya dalmr ad-Durr l:22, da,;i Al Butfiari (dalarn

lqrih*1ya),Ibnu Adh-Dhurais, Muhanrrad bin Nastr dan Ibnu Al Anbari (dalam Al
Mashalrif), Ibmu Mardawaih dm Abu Dzar Al Hrawi (dalarn Fadha'il-nya) dan Al
P"it "+ (syoau Al Iman). Ia juga mengutipnya w,ra nauqufdari Satd bin Manshur,
Ibmu Abu s),Bibah, Ad-Darimi, Ibnu Adh-Dhurais, Ath-Thaurani dan Muhamnad bin
N8str.

Al Baidhawi meriwayatkmryadalarnAl Aawar l: l0-ll seeaamauquf.

- As-suyuthi meirgutipnya lagi secara marfu'deirgan redalcsi, "aacitah Al ear,an,
karena lralian alcaa diberi pahala dengan membacurya. aht tidak ^ gotoL, "Aly
Laan Miim" saat h$, akot tetapi alif seputuh (*claitor) Laam squlih (kcbaitcai)
dan Miin squluh (kabaikor), maka semuanya tiga putuh, dari Muh;nrn8d bin Nashr
dam Abu Jafar An-Nalrhas (dalan kirab l, vaqfu va At lbtida), Al lGathib (dalarn
Tarit*-nya,), Abu Nashr As-sajzi (dakn At lbaarrott). h margutipnya stxgra mouquf
dcngm- f{ry, "Pelajarilah Al Qw,an, harcna saiop ttwttnya'akan dibqi pahiia
sqduh bhiko, dat dilebw dohya squluh kebm*an...', dri Abu Jafr an-ilatrtras(!l9 r! ryq va al lbtida), d{r Abu Nastrr As.saizi dai eais bin satrar renpa

"M&a ryya tiga puluh,.Ia juga nangulangnya 3: 65 pada s,ratr it
An'arn ayat 160 dri A0r-lhsbrf,ri dengrr redaksi s.rup&

Wsirlhm.lvlar.'ud



35- Al Qurthubi: Ad-Darimi meriwayatlcan (dalam Musnad'nya) dari

Asy-Syabi, ia berkata: Abdullah berkata: "Barangsiapa yang

membaca lQ ayat dari surah Al Baqarah pada malam hari, syetan

tidak akan memasuki rumah tersebut hingga pagi hari: (fitu)
empat ayat pertama, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan 3 ayat

tetakhir: Yang pertama adalah lillaahi 4aa fu-samaawaati wal

ardhi (Qs.Al Baqaratr l2l 284)as)

As-suyrthi: Al Baihaqi meriwayatka.n (dalam Syu'ab Al Iman') dati

Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa yang mernbaca l0 ayat dari

surah Al Baqarah pada awal hari (pagi hari), syetan tidak akan

mendekatinya hingga sore hari. Jika ia membacanya pada sore hari,

syetan tidak akan mendekatinya hingga pagr hari. Ia tidak akan

melihat sesuatu yang tidak disukainya terjadi pada keluarga dan

hartanya. Jika ia membacakannya pada orang gil4 orang tersebut

akan sembuh: (yaitu) ernpat ayat pertama, ayat kursi, dua ayat .

setelahnya, tiga ayat te-akhir."(36)

(Kitab [Al Qzun'arr] ini fidak adalcoagutrr Padmya;**w:Tffyffii,Y*

37- Al Hakim: Abu Ahmad Muhammad bin Ishaq Ash-Shaffar

mengabarkan kepadaku: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada

' ?! - .ehtrom l: 133. As-Stryuthi nrengutipnya dalunAd-Dwr l: 28 dari Ad-Darimi,
Ibnu,Al Mundzir dan Ath-Thbarani. Ibnu Katsir meriwaptkannya dalefit At-Tafsir lz 33

(Cet. Al Halabi) dari Ad-Dsrimi.
n - Ad-Duo l: 2E. Iajuga mengutipnya dengan unrtan redaksi yang berbeda' dari

Ad-Ilarimi dur Ibnu A&-Dhtnais. Riwa,,at Ad-Drimi disebutlcan AI Qurthubi dan Ibnu
Iktgir &tmr kandrrEEl a*r scbedrya yang rcdalcsinye: Dati Asy-syrabi drinya,
"syrtan,tidalc akan rpr&kdinp dan keluarga" dm ia tidak alrm nrcndapatkut sesudu

yarg tidsk disukainlq de ti&Eatr ia dibacaksr pada rarg gila lcccuali ourg tersebut

akan scnibuh.r .

?{.a;irl}r,ru-htrar.'d

36-



38-

kami, Amru bin Thalhatr AI Qannad menceritakan kepada kami,
Asbath bin Nashr menceritakan kepada kami dari Ismail bin
Abdurrahman, dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mad:ud: (Alif
Laam Miim, kitab [Al Qur'anJ in), ia berkata, ',Alif Laam Miim
adalah huruf, nama Allah. Kitab: adalah Al Qur'41.u(la

Ath-Thabari: Musa bin Harun Al Hamdani menceritakan kepadaku,
ia berkata: Amru bin Harrmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath mencerit kan kepada kami dari As-Suddi tentang
l:habar.yang dituturkannya (diriwaptkannya) 

-dari Abu Malik
dan Abu Shalih dari.Ibnu Abbap dan dari Murrah Al Hamdani

{ari.Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang satrabat Nabi SAIf,I, .J

n,,5 @dak ada keraguan padanya) tidal( ada syak padan56.G8)

Ath-Thabari: Musa bin Hartrn menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru bin Hammad me,nceritakann kepada kami, ia berkata: Asbath
bin Nashr menceritakan ke,pada kami dari Isnail As-Suddi tentang
khabar yang dituhrkannp (diriwayatkannya) -{ari Abu Malik
dan Abu Shalih dari lbnu Abba- dan dari Murrah Al Hamdani
dari Ibnu Mas'uL dan dari bebe,rapa orang sahabat Nabi SAW,
';t{r$1ii 

@ennjuk bagi mereka yang benakwa), ia berkata,

'Cahaya bagi orang-oraog Sqtakwa.rr (3e)

Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia bertata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan k€pada kami dari As-Suddi tentang lfiabar yang
dituturkaonya (diriwayatkamya) 

-dari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abba* dail dad Murrah Al Ilamdani dari Ibnu
Mas'uL dao dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, tfX,r1i

n - Mrrstadra* 2: 260 fii atsar bcriht ini. Ia mcnilainyr sllrrhih dzr dipcrlord
oldt A&-Dzalrabi. Di dalrrrrya,ada nrlisur ),ang rsrutih (hilarg) mtra Trunrf
dengm "l.Iarna Allah."

- As-Suyrthi mengutip drinya dalun Ad-Dtrr l: ?A, da dri Ibmu Juir yurg termuat
dalam afrar berilartsrva.u--Jorr{I:228. Ib,nuKatsirnrcriwayatkannya dalartAt-TafsirI:6ldariAs-suddi.e - Jami' lz 230. As-suyrthi *igrtipr1ea drinya a{*t n-O"o l: 24 dart
dinisbatlrrr k€pada lb,nu Mas'ud saja. Ibnu Katsir meriwayatkunrya dotrrut At-Tafsir l:
6l dari As-Suddi.

39.

40-



Qtetunjuk bagi mereka yang bertahna), ia berkata, 'Mereka adalah

orang-orang berinian. "(no)

{ #-!'"ri.t$iy

4t-

([ y aiarl rnrl.-: ela y dng bcrtutan l<ep ado y olng Shaih)
(Qs. Al Baqarah 121:3)

Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menoeritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabatNabi SAW, adapun: yji
;fyi'i:i Uyaitu| mereka yang beriman'kepada yang ghaib),

mereka adalah oftmg-omng Arab png beriman.(al)

Ath-Thabari: Diceritakan kepadaku dari 'Ammar bin Al Hasan, ia

berkata: Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya,

dari Al'Ala'bin Al Musay5rab bin Rafi', dari Abu Ishaq, dari Abu

Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Iman adalalt

membenarkan."(42)

Ath,Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

4 - Jami' l:233. As-Suyuthi mengutipnya darinya ddairn Ad-Durr l: 2tl dur
dinl$atkan kepada Ibnu Mas'ud saja beserta alsar sebelurnnya.

at 
- Jami' l: 238. Atsar ini merupalon bagran dari asar panimg sisanya merupakan

pengulangan pada dua atsan 43,46. As-Suyuthi meirgutipnya dari mereka dalam Ad-
Durr l: 25 dengan tanrbatran paAa atsar 48 di bagiar awalnya dur atsar 54 pada bagian
athimya, seakan-akan semuanlxa merupakan safi atsor dan dinisbatkan kepada Ibrru

"*'li}:; i' t: z3|.As-suyrthi meirgutip,nya darinya dalam ad-Dun l:Z|beserta
aisar sebelunrrya. Ibnu Katsir meriwayatkann),a dslarn At-Tafsir l: 62 dari Abu Ja'fu
Ar-Razi.

W*Ibttulvlocud



44-

dituturkannya -{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas-
dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa

orang sahabatNabi SAW, ,$\(Xepadayang ghaib), adapun ghaib

adalah segala sesuatu yang tidak tampak dari (pandangan) r4anusia,

baik itu surga, neraka maupun apa yang disebutkan Allah dalam Al

Qur'an. Sebelurirnya mereka (yahi orang-orang Arab yang

beriman) tidak membenarkan itu semua berdasarkan

(pemberitahuan) Ahli Kitab atau berdasarkan pengetahuan yang

mereka miliki.(a3)

Al Hakim: Abu 7-akaiya Yahya bin Muhammad Al 'Anbari

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada

kami, Abu Muawiyah memberitakan kepada kami dari Al A'masy,

dari 'Umarah bin'Umair, dari Abdurrahman bin Yaird, ia berkata:

Orang-orang membicarakan para sahabat Nabi dan keimanan

mereka di hadapan Abdullah.

Katanya selanjutrya: Maka Abdullatr berkata, "Sesungguhnla

masalah Muhammad telah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi

Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada keimanan )xang

lebih utama bagi seorang mukmin daripada iman kepada yang

ghaib.. Kemudian ih membaca, Clf€)ef,{ ,ii:i.J.r$,jg;,iayt
(Alif Laan Miim. Kitab [Al Qur'anJ ini tidak ada keraguan

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.) hingga firman

Allah: ,#\';';;iuil (lyainJ mereka yang beriman kcpada yang

ghaib).@)

at 
- Jami' l: 236. As-Suyuthi mengrrtipnya darinya dalemrt Ail-Dun l: 25 beselta dua

atrrar sebelurmrya. Di dalanrrya disebutkan, "Orurg-orang png mendliki kitab" sebagai
ganti dari 'Pokok kitabu. Ibnu Katsir meriwayatlcannya ddan AbTafsir l: 53 dri As-
Suddi, hingga perkataannya, "Dan rya yrang disebutkan (oleh Allah) dalam Al Qu/an.'a - Mwtadrak2:260.Ia nrcnilainya Shohih dan diperkuat oleh Adz-Ilzah$i. Az-
Zamaktrsyari meriwayatkan dalam Al Karysyaf l: 22. Ibnu Hajar me,ngelurkannya
dalam Al Kafi: S5 dari Al Hakim. Al Baghawi meriwayatkurnyu dalsm Al Ma'alim l:
25. Ibnu AI Jauzi meriwaptkur ldrabar serupa dalam Az-kd l: 25 dari Anru bin
Murrah. Di dalarmrya disebutkm bahwa pra Sahabat Abdullah berkata kepadatya,

"Anda orang yang benmtrmg Anda p€rnah ikut bcrjihad dengur Rasulullah SAW drl

TdsfullrrrulvLas'ud
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45-

.(@'"H;66)
(Dan mmafl<ahl<an sebahagicrl rezki yarrg l<clnri

anuguahl<m kcpada rnqel<n) (Qr. Al Baqarah [21: 3)

Ath-Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang lfiabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --{ari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa omng sahabatNabi SArtr: irj4-'i+*;Vr;
(Dan mena/kahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan

kepada mereka): Yaitu nafkah seorang laki-laki untuk keluarganya.

Ayat ini turun sebelum diturunkannya ayatza}ctt.@s)

bersahabat dingannya." Ia berkata, "sesungguhnya profil Rasulullah SAW ..." dengan
arti yang serupa.

Al Qurthubi meriwayatkan dalanAl Ahlum l: 134 dari Abu Yusuf bin Ya,qub Al
Qadhi, dari Muhammad bin Abu Bal€r, dari Abdurrahman bin Matrdi, dari Su$mn, dari
A1 A'masy, dari Umarah bin Huraits bin Zhuhair dari Abdullah secara ringkas. Ia
mengulanginya pada (iuz) l: 142.

Al Baidhawi meriwayadcan ddamAl Anwar l: 16 secararingkas.
Ibnu Katsir meriwayatkan dalam lt-Tafsir l: 63 dari Sa'id bin Manshur, dtri Al

A'masy, dari Umaratr bin 'umair, dari Abdurahman bin Yazid- Ia berkata: Demikianlatl
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Ib'nu Mardawaih dan Al Hakim.

As-Suyuthi mengutipnya dalarnAd-Durr 1: 26 de,ngan redaksi serupa dari Suffan
bin Uyainah, SaId bin Manshrn, Ahmadbin Mani', Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Anbmi, Al
Hakim dan Ibnu Mardawaih dri Al llrits bin Qais.as - Jami' l: 244. As-Suyuthi rnangutip aa.inp dalam Ad-Durr 1: 27 dan
dinis&r kepada Ibnu Masbd saja- Ibnu Katsir meriwaydkannya dalam At-Tafsir l:
65 dili As-Suddi, Al Qu&ubi dalaonAl Ahkam l: 155, Ibnu Al Jauzi dalamlz-hd l:
26. Di dalarmya dis&uttan, 'I{afloh k€pada keluarga dan anak isteri.'



{ @ iiii Lsrui qi u $ t; 4L ql\'b$ii.f'; }
(Don rnrr:elru ymrg bqlman kerydo l(itab [N Qtn' m]
y alrrg tclah dianurnl<m kpddonw drrrr Kitab.Htab y arrg
tcloh dituruJ<m sebelunmw, *T-tt mqelca y akin aksrJ
admya [kchidupon] aldri,lrat) (Qs. Al Baqarah l2lz 4)

K- Ath-Thabari: Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amru bin Harmnad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang llhabar
png dituturkannya (diriwayatkannya) -ilari:Abu Malik dan Abu
Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'uF dan dari beberapa oftmg sahabatNabi SAW, \|i;i-f$t
'abti';!-$; 

"y+ 
u *l f'',:$y 4;1 loan merekn y an g b eriman kep ada

Kitab [Al fur'anJ yang telah diturunkan kcpadamu dan Kitab-
kitab yaag telah dituno*an sebelwnmu, serta mereka yahin akan

adanya [kehidupanJ akhirat): Meneb adalatr orang-orang Ahli
Kitab png beriman.(o

(Merrel<n itl,iah yml6 tctq nwtdqd frlturiuk ilori Tuh$i
mqels, ilst nselcalah.orang.oruJg y urg bxrtlmairlW)

(Qs. Al Baqarah l2l: 5l

47- Ath-Thabari: Musa bin IIarul menceritakau kepadaku,. ia berkata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi te,lrtang khabar png
dituturkannya (diriwayatkannya) {ari Abu Malik dan Abu Shalih
daxi Ibnu Abbas- dan dari Murrah AI Hamdani dari Ibnu

4 
- Jani' I : ?A5.As-Suyuthi mengutipnyr dal sn ld-Darr I : 25 txxlena atsw-ats m,

4lA2,43.Ibnu Katsir meqrebutlcannya &dlut At-T$ir I : 67 dari As-Suddi.

fdd,rrlhwlvls'td' f?ilr



Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Adapun

+i)i i$i-l-ii (Merelu yang beriman kepada yang ghaib) adalah

orang-orang Arab yang beriman. Dan ail+1\i'iil$t; (Dan;

merelra ,yang beriman kepada Kitab [Al Qur'an] yang telah

diturunlun kepadamu) adalah orang-orang Ahli Kitab yang

beriman.

Kernudian ia menggabungkan antara dua kelompok tersebut dengan

membaca firman Allah: <,A95i il "ltl' A ""'i 
& 49.1 (Meretra

itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan

merelrnlah orang-orang yang beruntung).(q

b

.{ @, . 7g+ et;l1 {P;W,F' g} ip'ili'--y
(Alldh talah rnengunci-matihoti dsrl padengaran merela,

df,rr perrglilwtatt mrr.el<n difitarp ...)
(Qs. Al Baqarah [2h 7)

48- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi iari Abu Malik dan Abu Shalih dari

Ibnu Abbas {an dari Murra}l Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud-
gB dari beberapa omng sahabat Nabi SAW i$gh&"ilrl,*
d;J, (Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran

mereka).Ia berkata: Sehingga mereka tidak bisa menggunakan

akal mereka dan tidak bisa mendengar.

Katanya melanjutkan: Dan, Dia meqiadikan rr& p;rq
Qtenglihatan mereka ditutup). Ia bedcat4 "Yakni mata mereka

sehingga mereka tidak bisa melihat."(sl ,

" - Jarni' l: 247 . As-Suyrthi mengutip drinya ddam Ad-Dun l: 25 bd,sqla atsar-
arsar sebelunm ra. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir l: 69 dri As-Suddi.

4 
- Jami' l: 266.Ibnu Katsir mcriwayatkannya ddarrn At-Talsir l: 7l dari As-Suddi.

As-suyrthi mengrtipnya du/ialrn Ail-Dun l:29 dari Ibnu Juraij dm dinisbatkan kepada

?dsir lbrrl-@'ud



t @ igaEi ivs ;$t,Jt'; $\civ Jfi-* o.$ i,;\
(Di utoo tnrartnsio aila yornrg nngdfui,'I(anri fut

,<e4fu Nlrt ifuiHorilcerfur", podallrrl naeka itu
se$.rlgphnydkifuioraw.otmtgtmry&r.taflrrrli

(Qs. Al Ba$rah [2]: 8)

49- Ath-Thabad: Musa bin Hanm menceritakan kePada kami, ia
bertata: Amru bin llammad me,nceritakan kepada lcami, ia bertata:

Asbath me,nceritakan kepada karti dari Ismail As-Suddi teirtang

sebuah khabar (riwayat) yang ia tuffikan iari Abu Malik dan

Abu Shalih dari Ibnu Abbas --dao dari Murrah Al Hamdani dari

Ibnu lvlasbf dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW:,foi
'4r&,i\3 ;$la7)l' 'tg;vJfi-i,t$l (oi ottdra manusia

afu yong mingatakan, "Kanti beinan kePada Atlah dan Hari
kcmudian", padahal mereka itu sewngguhnya bt*an orang-orang

yang beriman): Mereka adalah orang-orang 6go251(4e)

{ @ . .'r-63 rni'i',$ Sf e,;e., }
(Dalmrrhati nseka ddt Wyyaki6lalu ilitm$ah Nlah

prrluyalAtwyc') (Qs. Al Baqarah [2]: 10)

50- Ath-Thabad: Musa bin llanm meirceritakan kepadakrl ia bertata:

Amru bin llammad me,nccritakan k€pada kami, ia berkata: Asbath

me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang ttabar (riwafiaD

yang diriwayatkannya -dari Abu lvlalik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Masb+ dan

Ibnu Mas\rd saja- Al Qrrdrubi rncoFhrduln1,a daldrnAl Ahlcot l: 62 dcngm r€dalsi
vancDdrirrc.' .-6 : tZrt' t,270. As-suyuthi nrcngutip drinp ddrm- Ad-Dwr l: 29 dm
dinisbadm kcpada lb,nu lvlastrd saja Ibnu Al Jfltzi rncny*utlmnya MmAz-hd l:
29.



5t-

dari beberapa orang sahabatNabi SAW, 37erfig (Datunhati
mereka ada penyaki), ia berkata':'Daldn'"hatit mereka ada

Ath-Thabari: Musa bin Harun me,lrceritaimn ke,padaku, ia berkata:

Amru bin Hammad mengabaitan kepada karni, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi te,utang khabar (riwayaQ

png ditrturkannya {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uF dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW,ViAt';;$ ltaty ditambah

Allah penyakinya), ia berkata: Lalu Allah menarrbah keraguan dan

kebimbangan pada mgrska.(s t)

'* Gytl6 *:1 t At"#{ #'Jirltj y

{@6;*t
(Durbilodikatal<mkepadtnseka:langanlahl@w

menhnt kmtsalcm di mi@ buflli, nqela nrrniaw ab,
nSesnnguhny a l<mni oft mg- or (mg y alrJg nlengailal@rJ

pefuil<arrt') (Qs. Al Baqarah l21z 11)

Ath-Thabari: Musa bin Hanrn meirceritakan ke,padaku" ia berkata:

Amru bin Ilamnad me,nceritakan k€pada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang L:habar (riwayat)

)rang diriwayatkannya -=dari Abu lvlalik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Masbf dan dari

bbberapa omos-sahabat Nabi SAw: 4;$f 4Lfrri{#Ji6f
6jJilt (1tS'6 (Dan bila dikatakan kcpoda' mereka:

n - J*ri' l: 2E0. As-suyurhi mcngutip dcinya &lun Ad-Dwr l: 30 bescrta alrar
beriloltnya dar dinisbatkm kcpada Ibnu Mastrd saja lb,nu l&tsh mcriwayafilornla
&lalrrt At-T$sb l: 74brrrrila aau bcrihmyat' - Jami' l:282. As-suytrlhi nmgrtip drinya lhu tr(asir nreriwryatlrrrnya dri
As-Srddi hcrtaatrar

!{sir lhnuMlas'ud



Janganlah kamu memktat kerusakan d.i muka bumi, merekn

menjawab: "sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan

perbaikan'): Mereka adalah orang-orang munafik. Adapm {
.rjS( Aba$ (langanlah kamu mentktat kcnrsakan di muka

l**0, makzud mernbuat l"nrgakan disini adalah kekafiran dan

melakukan kemaksiatan. 
(52)

{@'5@i(1tt 
-Kt"66ti }

(Merlel<ameliawab,nAlcf,rtbcri:nrorliiorhl<mtuisebogofu nnu
****T6Jff 

mttctahbetunan,'l

53- Ath-Thabari: Musa bin Hanm menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad me,trceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kard dari As-Suddi teirtang lfiabar (riwayaQ

yang diriwayatkannya -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibmu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Masbr dan dari

u"t"or" orang sahabat Nabi sAW,"ltlll';rt rsb$lg| (Mereka

menjawab, 'Akai berimar*ah kami sebagaimana orang-orang

yang bodoh itu telah beriman?'): Yang mereka maksud adalah para

saf,abatNabi SAW.(53)

n'- Jami, l: 288. As-Suyrthi me,ngutip drinya tentmg tafsir 'Mernbuat kenrsakm"

dalut Ad-Durz l: 30 dan dinisbatkan kepada lbmu Mas\rd saja. Ibnu Katsir jup
nreriwayatkannya ddarn At-Tofsir I : 75 dri As-Suddi.

8 - Jami''l:2g3-2g4. As.suyrthi mengrrtip drinya &larn Ail-Durr l: 3G3l dm
dinisbatlan kepada Ibnu Mastrd saja lbmuKatsir mcnyebutkurnya dailunAt-Tafsir l:76
dui Abu Al'Alilah dan dan As-Suddi.

Tdlfnlbtwlvlrrs'rd.



{ @'tK; 4'6r ;r*# SYt$:"t,}
(D an bila mer el<a l<emb ali lnp ado sy aitan sy aitan rner.; el<,a,

ms el<n mengatal@ r "Sesunggzhny o l<,arni s ep endirian
ilenganl<nrw...u) (Qs. Al Baqarah l2l: 14)

54- Ath-Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkatd:

Amru bin Hammad menceritakan kepada karri, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-sudtli tentang khabar (riwayat)

png diriwayatkannya {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas-- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa orans sahabat Nabi SAW ;l*Dt.j$b{ti$ (Dan bita
merelra lcembali. kepada syaitan-syaitan merekn): Adapun syetan-

syetan mereka adalah dedengkot-dedengkot mereka yang kafi1.(5a)

{ @ i,,i6 W yi::ai Au#.tr }
(Ntah ql<arr Imefialasl ololuolol<an msefu dsrr

fi wrtiarlsrrmqelateronbong.urtingdalcnJlesesofrl;rn
nrr:elo,) (Qs. Al Baqarah l21z l5l

55- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan ke,padaku, ia bertata:

Amru menceritakan kepada kard, ia be'rtaa: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentmg Ltabar (riwayat) yang

diriwayatkannya --dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas' F dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAIV: fi: fa*, nembiarkan

| - Jami' lz 297. As-Suyrthi mcngutip drinp dalam Ad-Dun l: 3l dsr
dinisbatkan kepada lbnu Masbd saja Ibmu Al Jauzi mcriwayatkrnrya &lanAz-fud l:
35 dm Ibnu trktsir l: 77 dri.As-Suddi.

T$sirl}lrwlvlas'ud
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57-

mereka): MEmbiarkan mereka dalam keadaan demikian (sehingga

tetap sesat).(55)

Ath'Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentang L:habar (riwayaQ yang

diriwayatkannya -dari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW #9 (Dalam kesesatan

mereka):Dalam kekafiran mereka.(s5)

Ath-Thabari: Musa bin Hanm menceritakan kepadalru, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami deri As-Suddi tentang ltabar (riwayaQ )ang

diriwayatkannya -{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Munah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uF dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW: 6;t3- (terombang-ambing):

Mernbiarkan mereka te,rombang-ambing dalam kekafiran

mereka.(so

{@ {'t\'-Lfiiffi1'ri4ii!
(Mqela itulah otutg ytrrg men$elilce^sestan dengut

Feaufi/rJl (Qs. Al Baqarah 121: 16)

5t - Jani, l: 30G307. Ibnu Katsir meriwayaillmya dala1rp At-Tafsir l: 78 dai As-

Suddi. Ibnu Al Jauzi bcdce {gtrrarn Az-Zail l: 36: "Mcnjadikan merclo teq tcguh

(dalarn kesesatan mereka)", sebagirnma dihakm oldr Ibnu Masbd. Sedatgkm:
iM"-birk- mereka dalam keadam tlc,nrikiur (sehingga t@ sesat)" adalah perkatam

Ibmu Abbas.
$ 

-Jami, l: 309. As-Suytrthi mengrrtip drinya dtr,lern Ad-Dun l:31 bffierla o&o
sebelurmrya dan dinisbatkm kepada Ibnu Masbd saja

f, 
-Jamil l: 310. As-Suyr&i mengutip drinp beserta 6n atsst sebelunmya tanpa

memgulang dua kali kata "&lm kekafirrr mereka". Ibrnu Kabir meriwayatlon dalam ,{/-
Tafsir l:7S drri Ibnu Abbaq 'Mereka bingung (terombang-arnbing) d4* kekafirm
m€,reka." Ia berkata, "Defirikimlah penafsiran As-Suddi de,ngur sanad-nya dri pra
sahabat. Demikian pula ymg dikatalcm oleh Ibnu ulayyatr (dur lain-lainnya): "Dalun
kelofirur dan kesesatm mereka.'

Wsir'lbnulvlas'zd fm



58- Ibnu Al Ja'uzi, uAyat ini diturunkan untuk semua orang kafir.'
Demikianlah yang dikatakan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.(s8)

Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentang lfiabar (riwayaQ yang

diriwayatkannya -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari
beberapa orang salrabat Nabi SAW, A$\'{ir$i iifri'u-5i,rli.l
(Merelra itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk).Ia
berkata, "Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan
petunjuk.'(5e)

ful ({i,li;i ,ffieu\
{@'o'};i-i1flf a'{;;A4

(Perurnparnaan msekn adalah seputi ordng yar.g
menyalal<mt api, mal@ setclah api i/;,t mennangi

seke,lilingrry a AJ;lah hilmgl<nrJ cahay a [y MS nrmyinmi]
rnerel<,ordflr.rn.en$iarl<mtrnqelcadf,lonrlccgelapanrf,ldak

dapat melilwf) (Qs, Al Baqarah l2l: L7')

60- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada karni dari As-Suddi tentang khabar (riwayat) yang

-{axi Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dari
beberapa oralg sahabat Nabi SAW: -t$ 

{-r(, i1;t-"5i ,$ etJ
|rt);i-S Fr\f Ai#j;;aflfiit {iit d;Y LLA(perumpai,maan

t' 
- ?,ad l:37.n 
-Jami'l:3l?,As-suyuthi me,ngutip drinya dalarrtAil-Du'z l: 32 dan dinisbatkan

kepada Ibnu Masbd saja Ib,nu Katsir meriwayatkannla ddam At-Tafsir l: 79 dari As-
Suddi.

Y L;\A-ff,('( \t;;i,sii

59-



nereka adalah seperti orang yatg menyalakan api, maka setelah

api itu rnenerangi sekclilingnya Allah hilangkan cahaya [yang
mmyinariJ merekfl, dan membiarkan mereka dalam kegelapan,

tidak dapat melilwt): Ada desas desus batrwa beberapa omng

masuk Islam ketika Nabi SAW tiba di Madinah, tapi ternyata

mereka menjadi omng-orang munafik. Maha penrmpamaan mereka

adalatr seperti omng yang berada dalam kegelapan lalu menyalakan

api sehingga tampaklah kotoran dan sampah yang berada di

sekelilingnya sehingga ia bisa melihat rnana saja yang hanrs ia

hindari. Ketika dalanr keadaan dernikian tiba-tiba apin),a padam

sehingga ia tidak mengetahui lagi mana saja kotoran yang harus ia

hindari. Begitu pula orang munafik: sebelumnya ia berada dalart

kegelapan- syirik latu masuk Islam sehingga ia bisa mengetahui

halat dan haram, kebaikan dan keburulcan. Ketika dalam keadaan

demikian tiba-tiba ia menjadi kafir sehingga tidak lagi me,ngetahui

nana png halal dan mana yang haram, mana )rang baik dan mana

yang btutrk.

Adapun yang dimaksud cahaya adalah m€ngimani apa y"ng dibawa

Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud kegelapan

adalah keunrnafikan -er"L(o)

{@r;rr-'i{t?P'&?)
(Mqetra tuli, Uts'u Aulkrto, rr,alu- t:,ilald'ah rnwel<o a*fil

lrrnfiali tlieialorrtmtgDrrlrrr'} (Qs. Al Baqarah [2]: 18)

n 
- Janti' l: 322. As.Suyuilhi nrcngrtrip drinya doJlun Ad-Durr l:3}bexr,ttt atsu

32. Ib,nu Katsir meriwayatlmnya &lun At-Tafsir l: t&81 tmpa nrenafsirkm 'cahaya"

nS fuiwayatlm sccramc,nyradiri olch A0r-Thabri. Ibmu Kafsirmcnyebutkan dalun
At-Tafsir 1: 82 tentang tafsir lds tegclryar' dcngm rcdalci: As-Suddi berkata dalun
Tafsir-nya den gm solr,dayr.

Tdldtrtbrulvlrrr'ud



6t- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar (riwayat)
yang diriwayatkannya -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari
beberapa orang sahabat Nabi SAWI'f|{nx{: Mereka tidak bisa
bicara.(61)

Ath-Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar (riwayat)
yang diriwayatkannya --dari Abu Mafik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uF dan dari
beberapa orang sahabat Nabi SAW:5j*-{ # f*o*" tidaklah
merelra akan kembali kc jalan yang benarJ): Mereka tidak akan
kembali kepada Islam.(62)

-AW'ojZ.*Ai W SrfL * W(g # f y
'&fri 

"q 
@ e.rsi \W':'ii Ljl r:t p#i,r ri)1r;

M i;Vs # -rvl $V y.W ril 
.lit:* {pl,frr-

{ @ 3.* i}' Y&'ri aLb*Y eA;lit Nr
(Atau seputi [orarry.orurrg yarJg ditimpo] lwiarrlebu dmt

langit iliselrtai gelap gulita, guruh dmkilat; mrzlel<n
tnmytmtbu tclingdrrya ilntgart qtak iarirryar l<nrena

Imenamsdr waral Fetir, sebab takut alwrr mati. Dan Nlah
meliputi u (mg;or 6tg y arJg l<mfl'l.. Harnpir.lwmpir kilox- iht

ut 
-Joni' l: 331. Ibnu Katsir meriwayatkan dalarn At-Tafsir l: 82. As-Suddi

me,lrgatakan dengm sanadnya: Mer*a tuli, bisu dan buta.
@ - Jami' l: 232.Ibnu Katsir meriwayatkan drtlur. At-Tafsir l; 82 dengur redaksi,

'As-Suddi dengarr sanad-nya." Tanpa mengulargi kata ,Ivlaka tidaklah
mereka akan kcmbali".



mrlffydmbor palrglihotfri nrr:el<* Setiop l<alikildt il;.t
nwryhl'ori mselca, ntrr:elioberialrlrJ ilibawah silwr ifl,t, dfrrJ
blla gelf,p menimpa msrels, mselabqhmti Jilcolau Nlah
mmghendaki, niscay a Aw rneleny olpl<crr padengar an dmt

perirglihmtnnnrselaSesnnggulmyay',Jlahber:llluasaatas
segala sesuaht.l (Qs. Al Baqarah l2lz 19.2,0)

63- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

. Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentang khabar (riwayaQ yang

diriwayatkannya -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Murrah [l fl26rlani dari Ibnu Mas'ud- dan dari
beberapa-.orang.satrabat Nabi SAW, 3,.d$ f,^ryi G -#. f'un!f\,Vri;Lji:i eri.Ai I ag;4:i:g Sk?i:ySu. ENur+f. *P-u.- *4\.tEt;,9'i;fr iliz*Ui
#iE##Y:ErtfrAV-9 i;ff*e'i,4:f.*idr#{'*xg@ 3-i ; it if$;fi Atb$4ri,5iraw, (aiau sepertr

[orang-orang yang ditimpal hujan lebat dari langit disertai gelap
gulita, gtruh dan kilat; mereka menytmbat telinganya dengan

anak jarinya, karena [mendengar suaral petir, sebab takat akan
mati. Dan Alldh meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir
kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu
menyinari mere*a, mereka berjalan di bmtah sinar itu, dan bila
gelap .menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah
menghendaki, niscaya Dia melenyaplan pendengaran dan
penglihatan mereka. Sesungguhnya AUah berktnsa atas segala
sesuatu): Adaprm arliash-shayyib adalah hujan lebat.

Ada dua ormg laki-laki munafik dari Madinah png lari dari

. Rasulullah SAW untuk mendatangi orang-orang musyrik. Lalu
keduanya tertimpa hujan lebat yang disertai guruh dan kilat
sebagaimana )ang disebutkan oleh Allah. Setiap kali kilat
men5nambar, melrutup kedua telinga karena talatt akan
masuk ke dalam telinga sehingga keduanya tewas. Jika kilat
menyanrbar, keduanya berjalan dalam cahayanya, dan jika tidak

Tdsir lbn$Ivlos'ud



menyambar, keduanya tidak bisa melihat sehingga tetap di temfat
dan tidak berjalan. Maka keduanya pun berkata, "Kalau saja pagr

datang kita akan mendatangi Muhammad untuk meletakkan tangan

kami pada tangannya." Maka keesokan harinya keduanya

mendatangi Nabi dan masuk Islam dengan meletakkan kedua

tangannya pada langan beliau. Keduanya kernudian menjadi

muslim yang baik. Maka Allah menjadikan kisah kedua omng

munafik yang keluar ini sebagai contoh bagi orang-omng munafik
pngberada diMadinah.

Apabila omng-omng mrmafik mengfradiri majelis Nabi SAW,

mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena

takut terhadap perkataan beliau. Mereka talot akan tunrn sesuatu

kepada mereka atau diperingatkan tentang sesuatu sehingga mereka

mati, sebagaimana png terjadi pada dua orang munafik tersebut

yang menutup telinga keduanya dengan jari-jari.

Jika kilat tampak pada mereka (menyinari mereka), mereka

berjalan: Jika harta mereka menjadi banyak dan mereka dikanrniai

banyak anak, mendapatkan harta mmpasan perang atau

kemenangan, mereka berjalan dengan mengatakan, "Sesungguhnya
agama Muhammad SAW menrpakan agama yang benar, haka
istiqamahlah di dalamnya sebagaimana yang dilakukan dua orang

munafik yang berjalan ketika cahaya kilat menyinari keduanya.

V6 #'*1fV (Dan bila gelap menimpa mereka, merelw

berhent): Apabila harta b€nda mereka hilang dan mereka diberi

anak perempuaniserta ditimpa musibah, mereka mengatakan, "Ini
karena agama Muharrmad." Maka mereka ptm menjadi murtad dan

kafir seperti >rang pemah dilalR*an dua orang munafik )aang

berhenti ketika kilat tidak menyinari keduaqra.(orl

a Dahm Ail-Durr disebutkur 'Hrta bqlds dsr anak-uralc Btetreka', turpa kata
'Anak laki-lali dm anak percrpum.'

6 
-Jami' l:3{1. fafsir fota Shayyib (hujm lebat) disebutkan beiulurg,ulang di

dalanrrya l: 334. Ibmu IGtsir nreriwayatlrrrd dalam At-Tafsir l: 82. Adaprm arsar
lainnya ditutip oleh As-Suyuthi dalan Ad-Du't l: 32 beserta atsar @ dri Ath-Thabri
yarg mcragukur lcebenrm ltlsbc ini. Al Qurthubi mc,nycbutlcan dalarn Al Al*on l:93

Tdsirlfllnulvtas'ud,



Al Qurthubi: Diriwayatkan dari Ali,Ibrnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud:

Kilat adalah pedang besi f,ang dipemng malaikat uotuk menggiring

awan.(ff)

'tsrb#r.it3rtqlE)

t@ t';;,3
(Hd muwla, wrfuhlah Tilwtnru Yarrg tclah

mencihtalcamu ,flut orurg-oturg yorrlg sbelunrw, agar
l<orrrwbe,rtakan) (Qs. Al Baqarah l2lz 211

65- Al Hakim: Abu Bakar bin Mtrhammad bin Abrnad bin Balawaih

menceritakan kepada kalni, Abu Al Mutsannan Mu'adz bin Al
Mutsanna me,nceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in

mcnceritakan kepada kami, Waki'me,nceritakan kepada kami dari

ayahnya, dari Al Almasy, dari lbrahim, dari 'Alqamah, dari

AbdullalL ia bertata: Ayat yang berteks: lj7Y.4-51$k
(Wahai orang-oflmg beriman) ditunmkan di Madinah, sedangf,an

yang bcrteks ;it11€15- (Wahai marusia) ditunrnkan di

Mel*ah.{@

sflrryai tafsh ayu: (Miq hz,li ldla, itu narybtui maelu). Ibnu Kd.sir jup
nrenyetntkrr ddun At-T$ir I : 83 dri As,Suddi dcngm sanadnya dui pra Sahabat.

a 
-Atthrnr. l: 188.

t loi hulffin soc&a urnunr. Adryu surah Al Baqqah, sfiumya adllah Msdaniyah
(ditunmkm di t{adinah).

6 - MustadraL 3: 18. As-Suyrthi rurgrrtip drinya ddarn Ad-Durr l: 33, dri Al
Bazs,Ib,nu Mrdawaih dm Al Baihaqi. Ibnu llaja mengutipnya drinya dalam ll
Kafi:5, dri Ibnu Abu Syaribah, dri Waki', dtri Al Alnasy, de dili AlBazx dari Qais
bin Ar-Rabi', dari Al Baihaqi (dalan Ail-Dala'it),Ibnu Mrdawaih (dalarn Tafsir Al
I/qifi, scrruurya dui jalur Waki', ketika ia mengeludon @un-tathrifl alsar yulg
diriwayalon oleh Az-Zunaktqrri doJLunAl Kasysyaf l: 44 dri Ib,rahim dri'Alqmah
(tarpa Ibnu Mas\rd). Dalun ll ifufi disebutkan: Al Bazr berkata, T<ami tidak
mengebhui.ada orarg ymg rreriwayatlrrmp secua Musnad selain Qais."

$11-wuaSts-F#a5
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Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami dari Asbath dari As-
Suddi tentang khabar (riwayat) png diriwayatkarurya -dari Abu
Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Munah Al
Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa ofirng sahabatNabi

SAW:'t# -&fi -# q'u-5v.{&,r5t'#iv:i( J$\W-
(Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan

orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa) Ia berkata,

"Dia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian."(66)

{ @ rq 43\369.ei$,#',}:*.e}1( }
(DialahYarrgntmjadil<mknnisebagailwtnpmanbaghnu

dmlangit sebagai dtnp.l (Qs. Al Baqarah l2l:22)

67- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentang khabar (riwayat) ),ang
diriwayatkannya -{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Mrrlrah Al Hamdani dqri Ibnu Mas'ud- dan dari
beberapa orang sahabat Nabi SAw: 69.,1j$r{S:V"5i
@ialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu): Yaitu
sebagai hamparan unhrk berjalan dan sebagai ternpat tinggal.(oz)

68- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada karni dari As-Suddi telrtang llhabar (riwayat)
yang diriwayatlcannya {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

6 - Jami' l: 363. Syakir menpbutkar batrwa atsar ini diriwayatlan oleh As-
Suyuthi dalan Ad-Durr l: 33. Di dalarmrya disebutkan: Dari Ibnu Abu Hatim dari As-
Suddi tanpa merc/a'-kannya (meriwayatkannya serra narfu) kepada Ibnu Mas\rd.

o' - Jami'l: 365. As-suyrthi mengutip,nya duinya dcfiam Ad-Durr l: 34, dan dri
Ib'nu Abu Hatim bcserta alrar berikutnya.

T$stulb:n-lvlr'ud



69-

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa orang sahabatNabi SAW: 
'Sl',itAt;(Dan 

langit sebagai

atap): Atap langit di atas bumi laksana kubah. Ia menrpakan atap

bagi bumi.toe)

{@ O;:t;;*15 rr'3 ;"1;L:4{3 }
(I(ralrenr itrt imganlahl<frnau merryailalwt selcuht selcuat

bagi NW padalwl l<mw mmgetalwi)
(Qs. Al Baqarah l2l:221

Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadakrq ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakao

kepada kami daxi As-Suddi tentang L:hatar (riwayat) yang

diriwayatkannya {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbar dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uF dan dari
beberapa orang sahabat Nabi SAW: frf.,;l ;ryV-1e$ (Karena

itu janganlah kamu mengadakan sehfir-sekutu bagi Ailah). l^
berkata, "Yaitu sekutu-sekutu )rang kalian taati untuk'bermaksiat
kepada Allah."(cs)

Ar-Rabi': Jabir bin Zaidbq*ata: ...A1 A'mary menceritakan kepada

kami dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Saya bertaqra
kepada Rasulullah SAW, "Dosa apakah yang paling besar?" Nabi
menjawab, J:Sit';'t ,1fu'*: rin fi.W'ol ltnghnu menjadikan
sehttu-sehttu tmfi* Allah puaina Dia telah menciptakanmu,
dan Allah Maha Adt4."oot

Ibnu Hanrbal: Husyaim me,nceritakan kepada kami, Say5rar dan
Mughirah meinberitahukan kepada kami dari Abu Wail, ia be*ata:

- Juni' l: 367, dan riwapt As.Suyrthi; 'Ia berlata: Dia nrcrnburgrm langit ...."
- Jami'l: 368. As-Suyuthi mcngutipnya ddya &lan Ad-Dnn l: 34-35 dri

Ibnu It[as\rd saia.

^ - Al tti*"oA 3: 8. Ibmu tr(atsh mengutipmya dr/ran At-Tafsir l: 86 dri lsl-
Shahihain.Talrtij rlorndis€buth seqrapenuh pada surah Al Furqaan ayat 68.

7t-

5t
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Ibnu Mas'ud berkata: Dua hal, $<ni salah saturya saya dengar dari

Rasulullah SAW dan yang sahrnya dariku se,ndiri; Barangsiapa

meninggal dunia dengan menjadikan sehttu bagi Allah, ia akan

masuk neraka. Dan sa),a pribadi mengatakan: Barangsiapa

meninggal dunia tanpa menjadikan sekutu bagi Allah dan tidak

menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, ia akan masuk surga.ol)

isAwstr &cfi q r$ \',Pr,I' )
{@'++.,

(Dan iil<akamu ttetapl dalfirll<uagum tettang Al Qtln'an
y mw Karrfi w ahyil<m Wada harta l<ori ftvhthanmad,l,

fuotldh safnt stnat tsaial ydrJg sermiscl N Qurr'an ia*)
(Qs. Al Baqarah l2lz 23)

72- Ar-Razi: Dhamir pada ayat .Yl Oang semisal dengan Al

Qur'an irr) kerrbali pada Al Qu/an, pada ayat W&WE
Oang kami wahytkan kepada lumba Kami [MulnmrudJ). Yakni:

Buatlah satu surat yang semisal dengannya baik dalam kefasihan

mauprm susunam)ra yang bagus

Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Masbd (daa selain keduanya)@)

" - Al Musnad 5: 186187. Ia jup mcriwaydlrrr 5: 310 dari'Aswad bin'Amir dai
Abu Bakai bin 'Ashim dari Abu Wail dad AHullah turpa kata "Tanpa mqryehttt*aa-
I,lya dengan se,suadtt pu:n" dm dengm trrftahan di al&inr1,a. Dar juga 5: 330 dengm
sanad tqal&ir. Dan juga 6: 120 dri Ib,nu JaTr dri Syrbatr dri Al Ahtasy dri Abu
Wail. Dan juga 6: 188 dri Muharrrrnd bin Jafar dri Syubah dari Sulaiman dari Abu
\Yail. Dan jup 6: 196 dcngu sanad teral<hh. Tiga riwapt teralihir tmpa tarnbahan.

Al Bulfiai mcriwaptkur dalam Slza}fi-nya 6:23 dri 'Abdm dri Abu Hunzah
dari Al Ahtssy dari Syzqiq dai Abdullah. Ia jup mcriwal,atkan 8: 139 dari Musa bin
Ismail dtri Abdul Wahid dtri Al Ahrasydri Sfqiq, eeperti riwapt-riwayatteraldrir.

o - Malatih l: 22? . Ihnu Katsir mcngutip drinp darlfln At-Tafsb l: 59 (Cct. Al
Halabi).

TdsirlbnuMes'ui!



{@
(Malrn iihal<anuu fidak dapat metnbnt [nya] dnn pasti

l<ffiuu fidnk al<frrr dapat manbnt [rya], peliharalah difurau
dmi nerakg yolttgbalwnbal<amya m4lrwsid dmtbatu, yolr.g

iliseilial<m b agi or mg. or ang lrr/Iw)
(Qs. Al Baqarah l2l:.24)

Ath-Thabari: Abu Klraib msnseritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Mu'awiyah me,nceritakan kepada kami dari Mis'ar dari Abdul
Malik bin Maisarah Az-Z*rnad dari AMurrahman bin Sabith dari

A1nru bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud: Firman e[ah: .;ifT;tA* &6i6a'$ (Yang bahan bakarnya manusia dan batu):

Yaitu batu dari sulfat; Allah menciptakannya pada waktu

menciptakan langt dan bumi di langit dunia, yang Dia persiapkan

untuk orang-orang kafir.03)

Ath-Thabari: Sufian bin Waki' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Afhku me,lrceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Abdul
Malik bin Maisarah, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Amnr bin
Maimun, dari AMullah bin Mas'ud, ia berkata: Batu dari sulfrt,
Allah menciptakannya sesuai kehendakl.Iya dan sebagaimana png
dikehendaki-Nya.Cr+l

'u&, fiara+v l6i siSi $i,ui$$y

73-

74-

73-Jami' l:38l.IbnuKdsirnrengutipdarinya dalatnAt-Tafsirl:Sg,dandariIbmu
Abu Hatim dan Al Halcim dri AMul Malik bin Maismh. Yang tadapat dalam lf
Mwtadrak adalah afsar berilartnya. Ibnu Katsir berlota, 'Peirdapat terkuat adalah bahwa
dhamir pada kata (dipersiapkm) kernbali kepada N€raka ..., dan bisa pula kernbali pada

atu, sebagaimana dikatakm oleh Ibnu M8s\rd."
7a - Jami'l: 382. Ia jugp nrriwayatkanrya l: 381 dari Al Hasan bin Yahya dari

Abdurazzaq, dari Uy,ainah, dri Ms'ar, dtri Abdul Malik bin Az-Zurad, dari Arm'u bin
Maimun dari Ibnu Maslr4 tanpakata "sesuai (sebagaimana) kchendak-N1a."

Al Hakim meriwayatkannya dalan. Al Mustadrak 2: 261 dari Abu AI Abbas
Muharrnnad bin Ya'qub, dai Al l{asan bin Ali bin Affan, dari Muharmnad bin Ubai{
dari Mis'ar, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Abdurrahman bin Sabittr. Dan juga 2:
494 pada surah At-Tahriiq dri Al Hasan bin Ya'qub Al 'Adl, dari Muhanrnad bin
Abdul Wahhab, dari Jafu bin 'Arm, dri Mis'r, dri Abdul Malik bin 'urnair, dui
AMurratrman bin Sabitr dengm redaksi s€rup& Di dalanrrya disebutkan, "Atau

ffir ltl:ra-lt 'id



75- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada kami dari Asbath dari As-
Suddi tentang khabar (riwayaQ yang dituturkannya
(diriwayatkannya) --{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'uL dan dari

heberapa orans sahabat Nabi SAW: Jgi\i!$ $t:Atgf,
'-r3lLLS (Peliharatah dirimu dari neraka yang bahan baknmya

m,anusia dan batu): Adapun batunya adalah terbuat dari sulfur
hitam. Mereka akan disiksa dengan api neraka bersama batu-batu
tersebut.05)

Al Qurthubi: Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia
berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba
terdengar suara benda terjatuh. Maka Nabi bertanya, "Tahukah
lrnlian apa itu?" Kata Abdullah: Kami menjawab, "Allah dan
Rasul-Nya lebih tahu." Nabi bersabda, i5 rr3r d y.'c:t'iri rS
6ji j1,;',t.,! 3lr 16' ..J ,tr*- i 6-r'i*(n 'iaoror, totu
yang dilempar ke dalam neraka sejak tujuh puluh tahun lalu. Ia
baru sampai lce dalam neraka sekarang dan berakhir di
dasarnya).Q6)

As-suyuthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam At Bals) dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya api kalian ini merupakan satu
bagran dari tujuh puluh bagran api neraka. Seandainya ia dilempar

sebagaimana yang dikehendaki-Nya." Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-
Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya drdiam Ad-Dtrr l: 36, dm dari
Abdunazzaq, Sa'id bin Manshur, Al Fir),abi, Hannadbin As-Sri,'Abd bin Humai4 Ibnu
Al Mundzir, Ibnu Abu HatinS Ath-Thabarani dflr Al Baihagl tmpa redaksi
"Sebagaimana pag dikehendaki-N),a".

Ibnu Katsir meriwalatkrr dzlarn At-Tafsfu 8: 195, surah At-Tahriim ayat 6, nyaitu
batu dtri 21fur."

15 
- Jami' I : 3 82. Ibnu Ihtsir meriwayatkannya dalam At-Tafsn I : 89 dari As-Suddi,

dan Al Qurttrubi dalam Al Ahkam l: 205 secara ringkas.

'6-- Ahlram l:2l3,Ibnu Katsir ddam At-Tafsir t: 6t-62 (Cet. Al Halabi). yang
terdapat dalam Shahih Muslim 4: 2184 sdalah dari Abu Hrnairah, bukan Abdullatr.
Barangfuli riwayat tersebut ada dalam kitab Muslim yang lain.

76-
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ke dalam lautan dua kali, kalian tidak akan bisa mengekspolarinya

sedikit pun (tidak bisa dimanfaatkan).'r(77)

78- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan (dalam Al
Mushannafl'dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Jika ketika shalat kalian
membaca ayat tentang Neraka, mintalah perlindungan kepada Allah
dari Neraka. Dan apabila salah seorang daxi kalian membaca ayat

tentrng surga (ketika shalaQ mintalah surgn.os)

u El *p'i er+:A\ i-JfiS Wv <tii ;iry
{@ "Y6;iqi

(D mt s amp ail<anlah bqita garrbir a lnp ada ms el<n y ang
b erhwn dmt b erbmt b aik, b ohw a bagi m,qela disedialcon
sLff g*nr*tr*rrffiff#,"w{-trr;;rdidatanmva...)

79- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Abu Sa'id menceritakan

kepada,kami, Waki' mpnceritakan kepada kami dari Al A'masy,
dari Abdullah bin Murrah, dari Masnrq, ia berkata: Abdullah
berkata, "(Sesungguhnya) sungai-sungai surga memancar dari bukit
misik."(7e)

q3o ji r,i6,Je"66;lf aW,3;3 tiay
{@ irtu

- Ad-Dnr l: 36. Lihat surah Al Hijr ayil27.
- Ad-Dtrr l:35.
- Tafsir l: 90: Tambahannya adalah dari As-suyuthi dalalrn Ad-Dun l:36.1a

mengutipnya dari Ibnu Abrr syaibah, Ibnu Abu Hatinu Abu Asy-syaikh bin Hibban dar
Al Baihaqi (ddamAl Ba'ts, ia berkata: dan ia me,n-slaiii-kannya) dri Ibnu Mas\rd.

n
7t

79
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(Setiap mqel<a iliberi rezkibuah.bu,alwn dalant surgct s,urgct
itu, mqeka mengatal<mr,.Inilah y,,ng penwh dibe,llrfi.-

lnp"d" t<ffiLi dot*lu. ...) (er. Al B"aqarah l7Jl: 25)

80- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada karni dari As-suddi tentang khabar yang
dituturkannya (diriwayatkannp) 

-dari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abbas--, dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- d* sni beberapa orang sahabat Nabi SArff:' li6 Ui6
k uG33 rsIii (mereka 

^"rg)rotun: 
,,Inilah yang pernah

diberikan lcepada kami dahuru,) ra berkata: Mereka diberi buah-
buahan Surga. Ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan,
'Inilah yang pemah diberikan kepada kami dahulu ketika di
6*6.r(80)

{@'. W"r,,ilty
(Muela ilheribuah.bualwn yarJg suupa itm ma*

merel<a,..) (Qs. Al Baqarah l}k 25)

81- Ath-Thabari: Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath bin Nashr
menceritakan kepada karni dari Ismail As-Suddi tentang thabar
yang dituh'kannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu
Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, *tS;,
W (Merekn diberi buah-buahan yang serupa dan untuk

n - Jami' l: 385-386. As-suyrthi meirgutipnya darinya dalam Ad-Durr r: 3g
de'ngan redalci "Maka *-"q nrelihatrya, r"6ug"i ganti .Kaika,n.""to 

melihatnya,,.
Ib,nu Katsir rneriwaptkannya dalantAt-iafsir l: fr aci as_Suaai.
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mereklt): Dalam warna dan pandangan (tampilan), tapi tidak sama

rasanlax.Gf)

{G} EesL;id.fr3y
(Qs, Al Baqarah l2lz 251

82- Ath-Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amru bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada karni dari As-Suddi tentang lfiabar
png dituturkannya (diriwayatkannya) {ari Abu Malik dan Abu

Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa ofimg sahabat Nabi SAW: Adapun:

i;<gAS (Di datannya aaa xt'eri-xteri yangszci), maksudn),a

adalah bahwa mereka tidak haidh, tidak berhadats dan tidak

5o'6u1r.3.(az)

{@...<,'\9q{'y,*,rff#H$,ffio"''

83- As-Suytrthi: Ath-Thabarani, Ibnu Madawaih dan Abu Nu'aim
me,ngeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, " Seandainya dikatakan kcpada penghuni NerLka,' Kalian

akan tinggal di Neraka (amanya) sqetti banyabtya jumlah kcriHl
di dunia', maka mereka afun senang. Dan seandainya dikatakan

" - lami' I : 390. As-Suytrttri me,ngutip darinya &lur. Ad-Dm l: 38 yurg t€rdryat
dalam atsar sebelurm)ra- Ibmu Katsir nreriwayatkm dalunAt-Tafsrr I : 91.

a 
- Jami' I : 395. As-suytrthi mcngrrtipnya dalur Ad-Du't l: 39.

Tdsitl}lrwlvtas'ud



lrepada penghuni Surga, 'Kalian akan tinggal di Surga (lamanya)
seperti banyalarya jumlah keriHt di dunia', maka tnereka akan
bersedih hati. Akan tetapi mereka ditakdirkan kckal selamanya di
dalamnya."(83)

{ @ tl;t3 -4;;.(. t6 s;;- 6 . os-J z6i E 1 }
(Sesn-ngguhnya y'J,lah tiaitt segc,. menrbwt pet"wrJpdnauJ

buupa rryalrn/r', otott ymtgtebih rendatr dcrt iar)
(Qs. Al Baqarah l}lz 26)

8+ Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia be*ata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada karri, ia ber*ata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang ktrabar yang
dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Ab.u shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa oftmg sahabat Nabi sAW: Ketika
Allah membuat drra penrmp?maan ini untuk orang-omng munafik

-yakni ayar 6( iAi c5( {gfrir, @ertnpamaan meretra
adalah.seperti orang yang menyalakan ap), d,n ayat G 

"1r&l$3\atau seperti [orang-orang yang ditimpal hujan rebat dari
langit) tiga ayat-, onmg-oryulg mrmafik b€rkata, ,Allah sangat
tidak pantas membuat peNumpamam ini.,'I\rlaka Allah menurunkan
aya\'*;.9 fr +r*_ i' -,;;J_* Ai,G"*r*rnya Auah
tiada sega .,"*ry! pqump{noan berupa nyamuk) sarnpai
firman-Nya, <ai+ii'i4,{1f (Mereka itutah or*g_ororg yorg
rugi).(u)

I -Ad-Dunl:4t.u 
- Jani' I : 398. As-suyrthi mengutip drinya Matrt kt-Durr t: +i dan dari IbmuAbu Hatirn Ibmu IGtsirnreriwayatlcrrnya iaao.it:Tdsb f , SZ da"i ^{r-iuddi.
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$ L*, 3-f-W W - 5a a xj * - + il4-y

{@'i4t-cii
(Dmgm pmunpanwan iatbauyak arung yang disesatlort
/Jldh, dm ilengdrr pentm\ffiuon itu [pula] bmryak ordng
yar.g diberi:Ny a pettntiuk Dan tidak aila yang disesatl<art

Nlahlrr:c,;ralli ontng,ormtg yang forsik)
(Qr. Al Baqarah l2lz 26)

85- Ath'Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkpnnya (diriwaptkannya) -{ari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbar dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa oftIng sahabat Nabi SAW, .n'H
($L (Dengan perumpamaan itu tgly:! orang yang d.isesatkan

Allah): Yakni orang-orang munafik. 
-(+f .H4+-3 (Dan dengan

perumpamaan itu tWlal banyak orangyang dibei-Nya petuniuh):

Yahi omng-orang berigr6l.(85)

85 
- Jami' l: 408. As-Suyuthi nrengrrtipnya duinya dalam Ad-Dm l: 42 beserta dua

atrar berikutrya.
Ibnu Katsir meriwayatkannya drdim At-Tafsir l: 94 beserta alsar berilnrtnya. Ia

menggabungtan keduanya deirgx' me,ngatakan; 'Mereka semakin bertambah sesat

karena me,ndustakan apa ymg telah mereka ketahui benar benrpa P€rumpamaan yang

Allah buat rmtuk mcreka; dan bahwasanya ketika pcnrrpamaan tersebut sesuai (de,ngar

kenyataan), maka b€rarti Allatr menyesatkan mereka. yo$-4.s++,5 (Dan dangor
perumpamaan in [pula] banya* onmg yang diberi-I'lya petuniuk), yakni dengm
p€rumpamaan tersebut Allah mernberi p€tunjuk kcpada banf,ak orang beriman. Mereka

sernakin mendapat pctunjuk da lceimsnn kareira membsnarkan apa telah mereka

kaatrui benar bahwa itu sesuai deirgan p€rumparnam yurg Allah buat. Mereka

mengakuinp, dan itu merupakan hidalah Allah untuk mereka-'
Ibnu Katsir keliru karena meiryangka bahwa itu perkatun As-Suddi dri Ibrnu

Abbas, Ibnu Mas'ud dan pra Sahabat lainnyr. Syakir mengptakan dalam tahqiq-nya
tertradap Tafsir Ath-Thabui pada bagiar Hamisy (footrote), 'Ibmu tr(atsir keliru krena
mcmyanrbrurg khabar (riwayat) ini dargtn psrkEtast Alh.Ihabei eesudalmya hi
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86- Ath-Thabari: Musa bin Hartrn mencerirakan kepadakq ia berkata:
Amru rhenceritakan kepada karri, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada kami dari As-suddi tentang ltabar yang dituh'kaonp
(diriwayatkannya) -{ari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibnu
Abba+ dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu MasbLdan dari
beberapa orang sahabat Nabi SAW, 4g_nif { Aj$_y3 1o"n
tidak ada yang disesotkan Altah keanali or*gir;i yangfosik):
Mereka adalah orang-orang munafk.(@

{ @ ir* ):, q ;"t i#'a;}i'u$t y
([yaiafl onmg.srang yang nwlangu periffiii,m /fllah

seilah Deianiim itu teguh...; 1ei. Al Baq;h dj in
87- Ibnu Katsir: As-Suddi berkata (dalam Tafsir-nya) de,ngan sanad-

nya: Finnan Allah: .ri*)Air, ;"lj,ii{rr:i4.ur5t ([yaituJ
orang-orang yang merangar perjanjian Anah sesudah perjanjian
itu teguh) ia berkata, "yaitu ierjanjian )ong Alrah buat untuk
mereka dalam Ar eur'an dan mereka mengakuinp, tapi kemudian
mereka melanggarnya.'(87)

'W- ?'?*, cir?4 ;'\ G#<3,r5 y
{@ a*:.i*$i;K4-'p

merupakan kesalahan rumri, lcarcna sebenarnya perkataan ini menrpakm perlotam Ath-Thabri.'
% - Jami' l: 409, dan (diriwayarrrar pura otch) As-suyuthi dan lb,nu Katsir besertaa6ar sebelunmva.

- ': rafsi t: 96- s@radAs-Suddi ,-rg mas-rfrq adarah yurg bersanbrmg kepadaIbnu Abbas, Ibmu Mastrd dan prq s.t 
"["t.-aosuy"tti 

,r*rs"til]" d"tr- Ad_Dur l:42 yang ternruat dalam dua arsar sebelurnrya.
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(Mengd1al<rrrrwl<nfirl<cpornoNldh,padalwlkrrrruutadirrya
rntoti, ldu Nlah mrlr.lghidupl<$t l@rw, l<emdion lranw

dfu wtil(fr r.dnr.dihiduplcon-Nyalirllr.bali,l<erudionkcpadt'
Nyc-lahl<mw dil,ernbdliltn r?) (Qs. Al Baqarah l}k ZB)

88- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amnr bin Hammed me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Asbath

me,nceritakan kepada larrli dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) {ari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbar- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'uil- dan dari beberapp orang sahabat Nabi SAW ,7$
A;? i4- ;3'W_ "n 

?e$U, 691 t"u, $\ 5K
(rj;.j (Mengapa kamu kafir kcpada Allah, padahal kamu

tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu

dimatilran dan dihidupkan-Nya kembali, kcmudian kepada-Nya-lah

lramu dikembalitrnn?) Ia berkata: Dulunya kalian belum menjadi

apa-apa, kemudiap Allah menciptakan kalian, lalu Dia mewafatkan

kalian, kemudian Dia menghidupkan kalian pada hari kiamat.(88)

i,A\ SLdiJ'"i G elii a.v, rki Gciriy
{ @ H ?i},Y; 1is'egs'& i;+fi

(Dio-lnh AJlah yo,ng meniadil<m segalo yarrg adn dihumi
untuk lww dnn Aa ber/rrlhendak menuiu lmgit, lalu

diiadil<anNyctuiuhlangit.DanDiaMahoMengetalrui
sr;gorp v<,sl,mfii (Qs. Al Baqarah l21z 291

u - Jami'l: 418. As-Suyrthi nmgutipnya drinya dalarn Ait-Dun l: 42. N
Qurthubi meriwaptlwr khabr s€rups dalam ll Ahlw, l: 213. Ib,nu Iktsir
menyebutkannya dalarn At-Tafsir l: 67 . tjhat surah Ghafir ayat I I .
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89- Ath-Thabari: Musa bin llarun menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-suddi tentang khabar yang
dituturkannya (diriwayatkannya) -{ari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Iramdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa omng sahabat Nabi SAW, o.:[f '.i
?y y1h. i:,1, iial $tHi.{ q &$i4s & Gf"" (Dia-lah Allah, yang menjadikan sigala yang ada di bumi untuk
kamu dan Dia berkchendakmenuju rangit, raru dijadikan-Nya tqjuh
langit). Ia berkata: 'Arsy Allah swr di atas air dan Dia belum
menciptakan apapun [serain yang terah diciptakan-Nya]s [sebelum
airl6. Ketika Dia hendak menciptakan makhluk, Dia mengeluarkan
asap dari dalam air dan asap tersebut naik di atas air hingga
meninggi, maka ia dinamakan largrt. Kemudian air tersebut kering
dan dijadikan-Nya satu bumi,7 kemudian Dia memberahnya dan
meniadikannyat tojuh bumi dalam dua hari, yaitu pada hari Ahad
dan Senin. Dia menciptakan bumie di atas ikan paus lyaitu Nun
yang disebutkan Allah dalam Al eur.anl,o @5-rli 63rU{ti -,(Nun, demi lcalam dan apayang mereka rzlis.)lqs. al earam [6g]:l). Il.an tersebut be.rada dalam air, sedang airnya berada di atas
hunggung]ll batu besar halus, batu tersebut di atas punggung
malaika! dan malaikat berada di atas batu besar, sedang batu
besarnya berada dalam angin, )oitu batu )ang disebutkan
Luqman,l2 ),ang tidak berada di langit dan tidak pura di bumi. Ikan

' tidak ada dalan Al Ahkam dm Ad-Dur.
5 At-TaiHt.
'^Dalan Ad-Ourr: Bumi png dibelah satu
'Dalam Ar Jant': merr3aditin. oa"n )i-r*m l:47 disebutkur dri sini sempainsertinn.
t DilanAl Ahkan:Maka,Dia menjadikan bumi.
'.o DalarnAd-Dun: prah jkan Frf;kt Ail"h sebut daram firnr*-Nya.

'' Dalarn Al Ahkam.dm Ad-Dur. Luqnran menlebutkan. yang dimaksud adalatrfi*an Allah melalui Iidah L.qman: 6t,qmin tertataj:"uot ina*n]sitnsguhrrya jitu( bquan pertuatanJ seberat oaii""i, don berada dolarn batu atau ii langit atau didalam bwni, niscaya Allah arcan madatotgkanrya tnmbarastnyaiqs. ruqman tgrt:l6)
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paus bergerak-gerak hingga bumi goncan& lalu Allah
menancapkanl3 gunung-gunung di atasnya sehingga ia diam.
Karena itulah gunung-gunung membanggakan diri pada bumi.
Itulah firman Allah SWr: 'H,|; ;\ GS Orfi a;;:1,1o""
dia menancapkan gunung-gunungla di bumi supaya bumi itu
tidak goncang bersama kamu) (Qs. An-Naht [16]: 15).

Allah menciptakan gunung-gunung di atas bumi dan makanan-

makanan bagi penghuninya, pohon-pohon dan segala yang layak di
atasnya pada dua hari: Selasa dan Rabu. Itulah fketika Dia
berfirmanl: Is ii iff, #^j_ 68i6Lci;'ojj{*H li *tjjG-j a iyS,V',F"@'44di U Af,Yfi giatai,anran,

"sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan

bumi dalam dua masa dan lwniu edalcan sekutu-sekutu bagi-Nya?

[Yang bersifutJ demikian itulah Tuhan semesta alam,,. Dan Dia
menciptakan di bumi itu gunung-gunung yailg kol@h di atasnya.
Dia memberkahhya.) (Qs. Fushshilat [41]: 9-10).

Ia berkata: [Allah menumbuhkan pohon-pohonn]4a].r6 q$lb3:fr3
(Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan

[penghuniJ zya) (Qs. Fushshilat [al]: 10). Ia berkata: fMakanan-
makanan bagi penghuninyal. tT

el LilU r$1i;5 g @alan empat masa [Penjelasan itu sebagai
jawabanJ bagi orang-orang yang bertanya.) (Fushshilat [al]: l0).
Ia berkata: Katakanlah kepada orang-orang yaflg bertanya
kepadamu: Demikianlah] 18 ketetapan-Nya.

tt.DdanAl Ahkan:Maka, y'.Jllah mengirim (gunung-gunrmg) ke atasnya.rt Dalam Al Ahtum drm Ad-Durnb*.ftH, frJt"Afi" g**i-g**c pada
bumi. Dalam At-Tail;h l: 52-53 disebutkan dari awal lfiabr (riwayat) fingga a1,"i i"i.
D* #ni ayat ini sanpai "Rabu" adalah kelarjutan yalgterdapat dalurnAlT;rilrt l:47.

'' Dalan Ad-Dwt': Firnrur-Nya
ru Tidak terdap at dalam Al Alrtr rm,rp* At-Tarikh." Yang tidak ada pada rnaktrluk-makhluk sebelurmya. Dalam Ad-hrn Ae

berfi rnran kepada penghrmin)&
" Di sclain lI Jami': Orngyugnrcnanpkaq maka demikimlah (iawabannya).
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ig'ri"{3\ JL€jfr? (Kemudian Dia menuju langit dan tangit
itu no{h merupakan asap)te (es. Fushshilat [41]: il) [Dan
adalah]2' asap tersebut merupakan bernafasnya air, lalu Allah
menjadikannya2l satu langi! lalu Dia mernbelahnrra menjadi tujuh
langrt pada dua hari: Kamis dan Jum'at. Dinamakan hari Jum'at
karena pada hari itu Allah telah menggabungkan gkan)
penciptaan langit dan bumi.

Gl l::" $At;jl (Dan Dia meratryukan pada tiap-tiap tanstt
urusarr,rrya.) (Qs. Fushshilat [al]: 12) Ia berkata: Dia menciptalcan
unfirk setiap langt makhluk-matfiluk seperti malaikat, lautan,
grmung-gunung es22 dan segala )rang tidak diketahui.23 Kernudian
Dia menghiasi langit dunia deirgan bintang-bintang sebagai hiasan
dan pelindung [yang menjaga]z dari syetan-syetan. Setela]r Dia
selesai menciptakan, Dia bersemalarn di atas'Arasy.5

[a berkata:126 rtnlah firman Allah ,6 f_ ;r,iSiti *i{1Ji JL
(Yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa)
(Qs.Al A'raaf IT: 54D. Dan Dia berfirman: (iq:i(rSAa
(Kefuorya dahalu adalah swtu yang padu kcmudian Kami
pisahkan.antua keduanya) (es. Al Anbiyaa' [21]: 30)JEe)

I lry O* mnpatcrr lcdmjura ymg tcrrdryc dalun At-Tqi*h l: 47 .- liddc EdaPd ddun At-Tafsir.
" Dalrnnld-D'-n Kawtian oia na2iafi*auqu.Dri sini sarreai ,Imr'd" adalahaldrir:mS tcrd+at dalm At-Twiti t:-q dmjuga l: S+ V-i-p*t r" adalah:

(!<at ahqtW' $uqulnyg N*bh konu fafv *6iaa f^s rrr^ift;t-, bw$ dat ant&u nosa:..) (4. Fuslrstrirafi 9), rrcnnrdian itiut*g ragi rir* t&g" r,"mr r, ss
deirgan-redalcsi pcrtunmya: (Karudion ota -otrn-lastt da iigit itu *i"inn*ryakoro.sq).

' Dalun Ad-Dwn Dor gnwgAuwg dsator.
]yaun *-r4sa" pr, -rcs.tiy;g tiiii Lia r.it toi.'MAt-Tgir dn,td-Dwr.
- Dari sitri eclesailah Llrabr yurg tcrdryot dalarr. Ad_fur.aorrlltlhtrrln.
s - Joni'l: 435.436._spkir mcragukur rce.sttohihmya, As-Suyuthi meogutipdrinp dud.aurnad'Dun l:,4243, dan dfli lb,nu Al Mrmdzir, tbnu rc,L;H"ti- dm Ar

Pfi"q, dui jalur As-suddi, Al errtrubi rneriwayatkmnya aao" )t it t" t:219-220
dri.As-suddi. h rnenyeburrry 1.g 15: 343 paai suran ir,,st rtit"t "rt ir. Ibnu Igtsir
meriwayatlr*rmya dulfrn At-Tdsir l: 9g dri As-suddi. Ath-Thalari meriwayatlon
bagia.$agim yarg bcrboda dalanAt-Tuit:h r:39,47,52-5s d-tgo soudy-tg.-,r". 

-
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90- As-Suyrthi: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi (dalam Ad-Rad 'Ala Al
Jahmfiyah), Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syail:h,
Ibnu Mardawaih, Al-Lalka'i dan Al Baihaqi mengeluarkan dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata: Antara langit dan bumi lima ratus tahun
(perjalanan), antara dua langit lima ratus tahun (perjalanan), alfiir
setiap langit 

-yalari 
ketebalannya- lima ratus tahun perjalanan,

antara langit dan kursi lima rafus tahun perjalanan, antarakursi dan

air lima ratus tahun perjalanan, dan'Arasy itu di atas air, dan Allah
di atas 'Arasy. Dia mengetatrui segala apa ),ang kalian lakukan.(eo)

"?3ri A'b; OLr<i{4 3l: Jri sptr

{@7.'-,ts
(Ingatlah l<etika Tulwvrw bufirman lnpodo Dma malail<nt,
"Sesnnggzhny a Aku hendak mati adilcan seor ctrrg ldr.alit ah di

filutLoburni"...) (Qs. Al Baqarah [2]: 30)

9t- Al Qurthubi: Arti L*ralifah disini meirurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas

dan seluruh ahli tafsir adalah: Nabi Adam AS.(er)

Ath-Thabari: Musa bin Hanm menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituhukannya (diriwayatkannya) --{ari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murralr Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa orang satrabat Nabi SAW: Setelah

Allah selesai menciptakan segala makhlsp yang disukai-Nya, Dia
bersemayam di atas 'Arasy. Dia mengangkat Iblis sebagai

* - Ad-Durr l: 44. Al Qurthubi meriwalatkan lilrabar serupa dalam Al Ahh,am 3:
276 pada surah Al Baqarah ayat 255, dari Hamnrad bin Salamah, dui 'Ashim bin
Bahdalah, dari Zirrbin Hubaisydari Ihnu Mashd.

et - Ahkam l:225.Ibnu:Katsir meirgutip darinya dalarrr At-Tafsir l: 69 (Cet. Al
Halabi).
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pemimpin kerajaan langrt dunia. Ia berasal dari kabilah malaikat

yang bernama Jin. Dinamakan Jin karena mereka sebagai junr

kunci2T surga. Disamping Iblis mernegang kerajaan, Dia juga

sebagai penjaga.28 Lalu muncullah kesombongan dalam dirinya. Ia

berkata "Allah tidak mernberikan ini kepadaku kecuali karena aku

memiliki keistimewaan. "2e

Demikianlah png dikatakan Musa bin Harun.3o Selain dia juga ada

lang menlturkan riwayat ini. Ia (Iblis) berkata, "Karena aku

memiliki keistimewaan di atas malaikat." Ketika kesombongan

telah menancap dalam dirio).]," Allah mggampalftannya dengan

berfirman kepada para malaikat,32 'rL+.;,iY( }:bq jl,
(Sesungguhnya Ahr hendak menjadilwn seorang lfialifth di muka

bumi)33 Mereka bertanya, "Wahai Tuhan karni, bagaimana nantinya

khalifah tersebut?' Allah menjawab, ula alffin berketurunan dan

mernbuat kErusakan di muka bumi, saling dengki dan sebagian

mereka mernbunuh sebagian lainnya."

6'6 (Uere*o.berkata): Wahai Tuhan kami: iW-J41VE
i.# pyll'lir u+i;3 $4'6'$ :Y it( fr$i re r;l
{t;J;'l (Mengapa Engkau hendak menjadikan tl:halifahl di bumi

itu orang yang akan membuat kcrusakan padanya dan

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman,

"sesungguhnya Aht mengetahui apa yang tidak kamu ketahui\?A

Yakni tentang kesombongan Iblis.

n O alam Ad-Dwn Perbendahraan.r Dalun Tariti Ath-Thobari l: 8l hurya sanpai disini.
E DalarnAd-Dun: Karena ada kelebihar aiau keistimswaan.

'o Awd riwayat ini diulang dalarnTarikh Art-Thabari l:85.t' Dtui Al Janrt, At-TarM dfi At-Tafsir.

'2 Ddun At-Tafsrr: Maka Allah berfirrnan kepada pra malaikat.

" Dalam At-Tarild, l: 86. Rdalrsi awalnya: Ahmad bin Abu tr$aitsarn
me,nceritakannya k€padaku dari furru bin llamrnad ia berkata: Kre,na keistimewaanku
di kalmgrr pra rnalaikat.- ' 

" DT;;"4;-Suyrthi bagim pertarna khabar ini beral'hir sanpai disini.
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Allah kemudian mengutus35 malaikat Jibril AS ke bumi untuk
membawakan tanah liat darinya. Maka bumi berkata, 'Aku
berlindung kepada Allah darimu agar jangan sampai engkau
mengurangiku36 latau mempennalukankul."3T Maka ia kembali dan
tidak mengambil [apapun].38 Ia berkata, "[Vahai]3e Tuhan, ia
meminta perlindunga# kepada-Mu sehingga aku melindunginya. "

Lalu [Allah] mengutusar malaikat Mikail, dan bumi meminta
perlindungan (kepada Allah) darinya sehingga ia melindunginya.
Ialu ia pulang dan mengatakan sebagaimana png dikatakan
Jibril.42

Lalu Allah mengutus malaikat maut dan bumi juga meminta
perlindungan darinya. Tapi malaikat maut berkata, ',Aku juga
berlindung kepada Allah bila pulang tanpa melaksanakan apa )ang
diperintahkan-Nya.u Lalu ia mengambil pennukaan tanah dengan

me,ncampurinya. Ia tidak meirgarnbil di satu te,mpat. Ia mengambil
dari tanah merah, tanah putih dan tanah hitam. Ikrena ihrlah anak
cucu Adam bermacam-macam rasnya. Karena itulah ia dinarnai
Adam karena ia diarnbil dari permukaan tanah).43

Kemudian malaikat riraut naik dengan metnbawanya. Ialu Allah
berfirman kepadaqra, "Tidaklrah karnu kasihan kepada bumi png.
meminta belas kasihanmu ?'. Ia menjawab, "Sa)ra melihat bahwa
perintah-Mu lebih patut dilaksanakan daripada perkataannya."

Maka Allah berfirman, "Kalau begifir karru layak memcabut roh
anak keturunannya."4

" Dri At-Tanfrh dn Ad-Dr.n.Dsi sini dimulai bagim kedua dri khabar ini yug
As-Suyrthi, de dri sini dimulai riwayatAl Qurthubi.

"_ Ddar. At-Tafsir, nMeogmrbilku. "
'' M Al Jqni' darn At-Tafiktt.
"MiAd-Dwr.
t Dalun At-Tafsin Ir mcminta pqlindrmgm drih. Dm dalun Ad-hrr: la,

meminta pcrlindungan.
t' Dari Al Joni' dfi Ad-Dwr.aDdurrAd-Dwr. 

"Makab€gitupula, sebagai gmti dri rmgkapan tcrscbut.4 Mi Al Atr*m. Ath-Thabui -iptutoyiaai* xhabrfrriiutnyauDtiltAhkont
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Kemudian tanah tersebut menjadi basah hingga kernbalias menjadi
tanah liat png melekat-)ftrng sebagiannya melekat pada sebagian
yang lain-, kemudian Dia membiarkannya hingga menjadi busuk
dan berubah. Itulah firman Allah SWT: gfr F $,SAS g
([yang berasalJ dari lumpur hitam yang diberi benn*y 1qs" At Uiir
[5]: 28). Ia berkata "Yang berbau busuk.utr

,, Kernudian Allah berfinnan kepada para malailca! *if$r,* Ol, 'u.rnu|f W s.-iu*iexi;ggril,@ d";;;&;nya Aka
akan menciptakan marutsia dai tanah. Mako apabila telah
Kusempumaknn kcjadiannya don Kttiupkan kcpadanya roh
(ciptaan) Ku; maka hendaHah karmt tersunghtr denga4 bersujud
kcpadanya') (Qs. Shaad l39l: 72-7 t)
Allah menciptakamrya dengan tangan-Npa7 agar Iblis tidak4s
menyombongtan diri padanya.ae lsupaya Dia berfirman kepada-
Nlo,t' Apakah kamu akan meiryombongkan dfuisr terhadap
makhluk yang Kuciptakan dengan tangan-Ku sendiri sedang Aku
sendiri tidak g€,ngsi dalam menciptakannya?].s2 Ialu Allah
menciptakannya sebagai manusia [sempurna].53 Ia berbentuk lasad
dari tanah liat selaura 4o tahun sejak waktu hari Jum'at. Lalu para
malaikat melewatinya dan mareka kaget ketika melihatnp, lebih-
lebih lagi Iblis yang paling kaget di antara mereka. Ia melewatinya
dan memukulnya sehingga jasad tersebut me,ngeluarkan suara
seperti tembikar yang bising. tltulah firman Allah: ):;17 U

s Oadrun Ad-Do.r hingga menjadi.* Dri Al Jami'a-, i atkon. Dalanr Al Ahkon tidak t€rdryat l<ata "b€rubah".
Dalam At-Toikh 1: 90 lcrakhir saqai disini, ymg rodat$i 

""irrr" adalah: pra
malaikat-b€rkatq "Insatlfr kedca rtrhmmu b"rfi-ral kaada pra rnaliilot: "Manga?n
Enqlau hadak neniadikon (kholfah) di bwri itu orotg yangikan mq$uat tmtsako,
padarrya."

a^ Dalan Al Janti' dn At-Teiklt: Deirgm kedua turgan-Nya.u Dalan At-Tatsir dfr Ad-Durr,S,rpi1r" fUi, tiarf..
" Dalun Ad-Da.r. Iblis (tidak rnenprnbonglcm diri) atasn)ra
'0 Dalqnr At-Tarikh: 

- 
Agn eir*r- J6"t u",hr"run' r."padarp ketilG ia

menlombongkan diri. Dalam ,{ t1Ucon: -org"t"t*." Dalan Al Jami' dn At-Tarikh: sombong.t Tidak tcrdryat ddrun Ad.Durr.$Dar;iAd-Dttn-
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;13{(1Oari tanah kering,seperti tembikar)]'o (Qt. Ar-Rahmaan

[ss]: la)

Iblis berkata, "Llntuk apa kimu diciptakan." Ia masuk dari

mu.lutrya dan keh#s dari dubnnrya. Ia berkata kepada para

malaikat, 'Sanqanlah kalian ,talnrt terhadap makhluk ini."56

[Sesungguhnp Tuhan kalian tidak berongga sedang makhluk ini

berongga],s' jit" aku dibEri kuasa atasnya, aku pasti akan

menghancurkannya.ss ;Dikatakan bahwa apabila Iblis rnelewati

para malaikat, ia berkata: Apakah kalian melihat maliihluk ini f'ang

tidak ada ,sahr pun makhluk )ang ssrupa dengannya? Jika ia

dilebitrkan atrs kalidn dan kalian disunrh taat kepadanya, apa )'ang

akan kalian lalnrkan?" Mereka me,lrjawab, "Kami akan mentaati

perintah Tuhan kami." Maka Iblis merahasiakan dalarn dirinya:

seandainya ia dilebihkan atasku, aku tidak akat mentaatinya. Dan

jika aku dilebihkan atasnya, aku pasti akan menghancurkannla."]se

Ketika tiba saat yang dikehendaki Allah60 dimana Dia, hEndak

meniupkan [toh]o'padanya, Dia berfrman kepada para malaikat,

'Jika aku telah meniupkan padanya roh (ciptaan)-Ku, sujudlah

kalian kepadanya."

Ketika Allah meniupkan roh padanya dan [roh]62tersebut masuk ke

dalam kepalalrya, ia (Adam) bemin. Maka para malaikat berkata

[kepadanya],63 '[Ucapkanlah]n Athamdulillah." Maka ia

I
l

di dalarnya discbutlsr:
sesrmgguhnya ia bcron gEa"o Dalun At-Tarith2 93 hmp sdnpai disini. Rcdalsi awakrp adalah: Allatr
berfirmm kepada para malailot "*-tungtrtrya Ah. akan nariptafut mausia dsi
tanah.,,."

eDadlt.lhkmr.
n DalurrAt A}tczr: ymg lftringinkar.

o tidat tcrdrya drtriut Ad-Dwr
o Dui At Jon{ dfi Al Ahlun .
n tidat< tcrdapat dalmr Ad-Durr.

s Tidak terdap* dalun Ad-Dun.
tt DalatrrAd-Drnr masuk dari mulutnya dan kclur.
$DalarnAd-Dtoz. Jangan lari drinya
' Tidak trdryat dslam l, Atilunt, akm teryi



mcngucapkan, "Alham&rlilW.n Maka Allah bcrfirnran
kepadanya,G'Tuhan moahatimu. "6
Ketika roh6? tersebut masuk ke dalam ke&ra matmya,ff ia melihat
buah-buahan Surga. Kctika roh masuk ke dalam penrtnya,o ia

makanan, Maka ia meloryat sebelum roh sampai
pada kedua kakiqtaT0karena tqgesa-gesa ingin mendapatkan buah-

,t buahan Surga. Itulah ket}a Allah berfirman:7' ,F, '#{ &'' (Maruuia telah dijaditw tWabiatl t*gaia-gesa)' (Qr. Al

43biyr., tztt: 37) J p]-;r-t-yt @ i;:fr '{-'-,<iyJl 
"i1i@ a4gf, '{ 'tK- (M"r;" ilrsuiuailn,pdTa iotottot rn

semumrya bersama-sama, Keanali iblis. ia enggan ihtt besana-
sama [malaikatJ yang sujud itu.f (es.Al Hijr [15]: 30-31. {1
Oi€$ h';'$ ig:6 rrl ;,!f (Keauti lbtis; ia ensm dan
takobuy'a dan adalah ia ternasuk golongan orcag-orang yang
kafrr) (Qs. Al Baqarah l2l:3a)
Allah berfirman kepadanya: if';1 \'"J $ drfi ,C J€ QqUat
berfimtan, "Apakah yang menghalangimu wtuk ber.suiudTt [kepada
AdamJ di waba Afu nenyurulntuT) (Qs. Al A'raaf l\: l2), yary
telah Kuciptakan dengan kedua taegan-lQf" Iblis menjawab, 'Aku
lebih baik darinya aku tidak mau sujud kepa.da manusia?5 yang

engkau ciptakan dari ranah.'

o Di selain l l Joni' dan At-fdh Malsa Allah bcrfrmr kcpadm)r&6 Ddrm Ad-Dwn Scnroga nihm npehmdmro DalurAt-Talbir aa li-OwnRoh msrko Oalarr rtd-Orrn: pa& lehcrnya.

' Dalam Ad-Durr. rnasrk rc aa-r pcrutn).a. Dalan At-T6n Roh rnasulc kc

-T 
t-Tarikh d,*rat-Tafsinroh sqai (r." to"&,"ka&iqa). Darunud-Durt

sarryS lrc kodua lolcinya.
" Dalun Ad-Durn Itulatr firmm Allah.
2 Dalam riwayat As-Suyrthi bagia kcduanya bcraltir disini.
" Sarrpai disini riwayat Al Qurthubi beraldrir dcngur pertatarula: Ia maydutkan

kisaluya.
" Dtlurr Al Jami': Yakni nm1ombongltan diri.
" DaltnAl Jani' dn At-Tafsinrmtuk-bcrsujui"
76 Dalur. At-Tagir. yang tclah Kuciptakur.

Iifir lb.rl lvlos'ud



Allah berfirinan ftepadanyal :77 Allah berfirm *, 6l ifir6 Q qn
'u,i$i'rr 4&t A. 'r:Kf 6 (Tun nlah kamu darr surga rti!8
karena lumu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dailamnya,

maka lre luarlah, sesungguhnya knmu termasuk orang-,srang yang
hina) (Qs. Al A'raaf [7]: 

.13), 
Ash-Shaghar adalahkehinaan.Te

A[ah berfirman: W ;G$i 1;t; 
.&5 <r* Dia mengajarkan

lrcpada Adam nama-natna [benda-bendal selunthnya) kemudian
mengemukakannya kepada para Mahikat lalu berfirman: jl11
'4+r. FSot ;{'fi ii\ 041(sebutkantah kepada-Ku nama

benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!)
Bahwa Bani Adam suka membuat kerusakan di muka bumi dan

menumpahkan damh.so

Mary.paf rylryLberkata kepada Allah: r: {1ti iel 3)i4
i*.Ji '};fJi iJ (ty7;iS (Maha Suci Engkau, tidak ida yang knmi
lcetahui selain dari apa yang telah Englcau ajarkan kepada kami;
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.)

Arah bernrman: t #t #rffif_#,tT,:; {,@'";:K3 6YS
(Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.
Matra setelah diberitahukannya kcpada mereka nama-nama benda
itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah Ku katakan bepadamu,

bahwa sesungguhnya Aht mengetahui rahasia,langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?')

Perkataan mereka: W #- J W J111 (Mengapa Engkau
hendak menjadikan [Malifah] di bumi itu orang yang akan
membuat kenuafran padarryil aAaUn apa )ang mereka tarnpakkan.

n DaiAt-Tafsir.
u Odam ll i*ri' du At-Tafslr: keluarlah drinp.
' Dalam At-Taikh l: s4-95 sampai disini. Redalci pertamanr adalah: pada saat

Allah hcndak meniupkan roh pada Nabi Adarr
w Dalarn At-TsriWt disebutkan l: 100, dan ini rnerupakan akhir lfiabar (riwayat).

Wsfulbwlvlas'ud



$#'$6 1Oo" apa yang kamu sembwryilwn?,) pkni:
kesombongan yang disombunyikan Iblis dalarn dirinya. (es. Al
Baqarah [2]: 30-gg).(gz)

93' Ibnu Al Jauzi: Arti kelfialifahan Adam adalah bah-wa ia merupakan
lhalifah Allah untuk menjalankan syariat-Nya, mengamalkan
Tauhid dan me,mutuskan hukum pada makhluk-makhluk-Nya.

'u.' tt menrpakan perkataan Ibnu Mas'ud dan Mujahifl.te3)

94' Ath-Thabari: Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru bin Hamrnad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-suddi tentang khabar yang
dituturkannya (diriwayatkannya) 

-dari Abu Malik dan Abrr shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murrall Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa ofturg sahabatNabi SAW:

Sesungguhnya Allah ,Azza Wa Jalla berfirman kepada para
malaikar -'a1=* 

A;1ii 4:yq OL (Sesungguhnya Aht hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi) Mereka bertanla,
"Wahai Tuhan karni, apa ),zulg akan dilakukan lfialifah tersebut?,'
Allah menjawab, "Ia akan memiliki keturunan yang akan membuat
kerusakan di muka bulni dan saling dengki, dan sebagian mereka
mernbwlrh sebagigo )raog f .io. n(el)

n-Jotti' l:458-46eIbnutrhtsir dalunAt-Tofsbl:109-ll0.Iaberlota: soiladini
lmpai kepada pra Satrabd tcrs€but tcrtccnal dalrrrrr Tafstr As-guddi. Di dalarmrya
baryak terdapat kisah Israili)rjnt, dar kernnrgkinar tcftiamya nrudraj a- u"ti"
perkataan sahabat, stau mereka nrcngafibihlrr arri utao*it"u terdahulu. Al Hakim
Sr: fu beterapa +*crmgfir deirgan saiad mi darun Musndrah-ny" l" u-L"t ,
"Sesuai s)'arat Al Bulfiari.'

- As-suyrthi mengutipnya ddarn Ad-Dwr dalan dua bagi an. pqtana I : 45 dri Ibmu
Jarir dan Ibnu Asakir, lcedua l: 47 dfrt keduanya de AlEaihaqi (dalam Al asma, wa
Ash-shifat). Al Qurttrubi meriwayatkan bagran teaua aoi krrabar ini ddunAl Ahkam l:
239'2q- Semuanya dengur sanad serupa. Ath-Thahi meriwayatkm dalarn At-Tarikttl: 85-100 ymg maluitasnya terpisatr-pisah deirgan saaad yang samq sebagaimana
r"atryffiffiIarg-ulanginya datam tafsir apt-ayat b€rikuh,)a.

Y 
- Jotti' l:452,Ib,nuxatsir dalunAt-Tofsir l: 100 dari As-Suddi. Ini merlrpalon

pengulargm bagm l&abu (riwa),Et) 92 pada awal a1af.

Wdrlbnulvlas,ud



95-. Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari. beberapa orang sahabat Nabi SAW: Bahwa

malaikat maut ketika diutus unhrk mengambil tanah di bumi untuk

bahan penciptaan Nabi Adam, ia mengambil permukaannya dan

mencampurnya. Ia tidak mengambil dari satu tempat. Ia mengambil

tanah merah, tanah putih dan tanah hitam. Karena itulah anak cucu

Adam bermacam-macam rasnya. Dan karena ifu pula ia dinamai

Adam karbna ia diciptakan dari permukaan tanah.(e5)

#'$*;ri,#:\.
{@ u,iinl$2

Lr"JWY4\''3tt)

95

(Merel<aberlrata,"MengapaFngl<nuhendakmmjadilcan

[khalifah] difunri ifii orang yolng al<nrr merrbulcltl<erusakfrn
padarrya dmr mellumtpahl<f,n dnrah, padnhfllkami
sencltfiictsa bertasbih dmgan menntii Fngl<nu dflrl

rnensucil<anEngl<mt?" ...) (Qs. Al Baqarah [2]: 30)

96- Ar-Razi: Malaikat mengabarkan akan terjadinya kerusakan dan

keyakinan.

Khabar diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat

Nabi SAW.(e6)

97- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

-Jami'l: 48. kri merupakan pengulangan bagran khabar 92padaawal ayat.

- Mafatih l:260.

Tafsir flb:ruMos'ud



menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) =-dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, '6'&
"A r;i; UZ (Padahat kami senantiasa bertasbii dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?)Ia berkata, "Kami selalu

beribadah kepada-Iv[u. "(e7)

{@'o;ri{ r: Fey.J6}
(Tuhan berfinnan, "Seszngguhny a Al<u mangetahui ap a

yang tidnkl<ilnnll<ctalrui") (Qs. Al Baqarah [2]: 30)

Ath-Thabari: Musa bin Harun rnenceritakan kepadaku, ia berkata:

Amnr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, V PiOt,'ttlJitr ls"trngguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu

ketahui) Yakni, tentang masalah (kesombongan) Iblis.Pa)

,<AXi J& r,r 7 W ;Y;r( i;r. 
-&J y

(Dm Dia mengaiurl<flr.lnpada Adarn fidtrtd.rlornta fbenda-
bendal selunthny a, lcemudimt mengemil,kal<mny a l<.epada

FaraMalail<tt..) (Qs. Al Baqarah l2l: 31)

n - Jami' l: 474. As-Suyuthi mengutipnya darinya dalarr- Ad-Durr 1: 46. Ibnu
Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 1: 103 dari As-Suddi. Ar-Razi
meriwayatkannya dalam Al Mafatih l:262,Ibnu Al Jauzi l: 61 dengan redaksi: Tasbih
mereka. Dan jugaAl Qurthubi dalamAl Ahlam l:236.

e8 
- Jami'l: 477.Ini merupakan pengulangan bagian khabar g2padaawal ayat.

Tafsir lbrwMas'ud



100-

Ath-Thabari: Musa menceritakan kepadaktr, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada

kami dari As-Suddi. tentang lhabar yang dituturkannya

(diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW: 'r<+ii ["W i
(Kemudian mengemukakannya kepada para Malal'kar): Kemudian

Dia mengemukakan (menampaldran) malhluk-makhluk tersebut

kepada para malaikal.(ee)

Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya berkata: Menampakkan

makhluk-makhluk.(rm)

{@ el!" I uY Xrii ffi, j-yil'jtlt}
(I-aluberf irmmt,"sebutl<mtldhl,cpadf, 'I(unannabenda'

beila ifu iil<al<firnl memang orang'otdng ydngbenm!" ...)
(Qt. Al Baqarah [Zlz 3L)

101- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

. Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murratr Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Fir,man

Allah, '$+t'#ot, (Jika kamu memang orang-orang yang

e - Jam{ l: 487; Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir l: 505 dari As-
Suddi. Ini merupakan pengulangan bagian lhabar 92pa& awal ayat 30.

'*'- Ahlra^ l: 242. la menisbatkan perkataan ini sebagai tafsir ayat (kemudian

mengemukal<annya kepada para Malaila0 dan ayat (Sebutlcanlah kepada-Ku nama

benda-benda itu).

Tafst lbnulvlas'ud



benar!')Iaberkata: Bahwa Bani Adam akan membuat kenrsakan di
muka bumi dan menumpahkan 6.oh.(tot)

102- Ar-Razi: Jika ucapan kalian benar kalian-lah yang selalu layak

dalam menjalankan ibadatr kepada Allah.

Ini merupakan perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu 14urru6.(102)

{@ 6# ;3{W1ii(j;I3y
(Dm rnmgetalwi apa yanglrlolffuulahirl<frn dm apa yang

l<nnru sembunyilccn) (Qs. Al Baqarah l2l:33)

103- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) {ari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang satrabat Nabi SAW, Y '{-*3
'o;iK ;ifW 

'i:li (oa" mengetahui apa yang lcamu lahirlwrn dan

opo yoig kamu sembunyilcan) Ia berkata: Pdrkataan mereka, $6
W f$- n W J11\ (Mengapa Engkau hendak menjadikan

fkhahfahJ di bumi itu orang yang aknn membuat kentsakan

padanya), itulah yang Aku lahirkan (tampakkan). $# ;KW
(dan apa yang kamu sembunyikan): yalrlri kesombongan yang

dirahasiakan Iblis dalam dirinya.(l0l)

tot - Jami' 1: 490. As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durz l: 50 yang
termuat dalam atsar 104. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir l: 105 dari As-
Suddi. kri merupakan pangulangan bagran lhabar 92pada awal ayat 30.

'o' - Mafatih l:265.
to' - Jaini'1: 498. As-Suy$hi mengutip darinya dalam Ad-Dun l; S}.Ibnu Katsir

meriwayatkannya dalarn At-Tafsir 1: 106 dari As-Suddi. Ar-Razi menyebutkannya dalam
Al Mafatih l: 286 dari Asy-Syabi, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ia menambahkan,
'Ia tidak mau sujud" setelah "Sornbong". Al Qurthubi meriwayatkan dalam Al Ahlum l:
248 salatr satu bagiannya. Ia berkata, 'Yang dimaksud apa yang disembunyitan tUtis
dalam dirinya adalah kesombongan dan kemaksiatan." Ini merupakan pengulangan
baSan dari lrtabar 92padaawal ayat 30.
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6 *V$yVirJ| i;W"*i 7(4a.uii il1 I
{@ "'i's"6

(Darr[insatlahll<etikaKarniberf inrtartl<epadaPara
malaikat, * Sujudlah l@nau l<epadf, Ad.ornr" mal<n xtiudlah

merel,al<ecwli lblis; ia mggart dmt tal<abur ...)
(Qs. Al Baqarah f}lt 34)

104- Ath-Thabari: Musa bin Harun rnenceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) ---dari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Munah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabatNabi SAW: Iblis

dijadikan sebagai pemimpin kerajaan langit dunia. Ia berasal dari

kabilah malaikat yang bernama Jin. Dinamakan Jin karena mereka

sebagai junr kunci Surga. Disamping Iblis memegang kerajaan, Dia

juga sebagai penjag2.(t o+t

{ @ . |^fi ir. fi e'Ki\ i'@- vS; y
(DmKarniberfirmmt, "Hcti AdflnL diarnilah olehl<anw dan

istednw s:urgctinio ...) (Qs. Al Baqarah l2l:35)

105- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih

tu 
- Jami' I : 503. Ibnu Al Jauzi menyebutkannya dalam Az-Zad l: 65, Al Qurthubi

dalam Al Ahkam l: 2il.Ini merupakan pengulangan bagan dari lirabar 92 pada awal

apt30.
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dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW:

Bahwasanya musuh Allah Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah

bahwa ia akan menyesatkan Adam dan keturunannya serta isterinya

kecuali harnba-hambaNya yang ikhlas. Sumpah ini ia proklamirkan

setelah ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari Surga sebelum turun

ke bumi dan setelah Allah mengajarkan seluruh nama kepada

Adam.(los)

106- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang l:habar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) 
-dari 

Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Maka Iblis

dikeluarkan8l dari Surga ftetika ia dikutukl82 dan Adam

ditempatkans3 di Surga. Adam be{alan-jalan di Surga dan merasa

kesepian8a karena tidak mempunyai pendamping yang dapat

menentramkan jiwanya dan tidak ada tempat untuk berbagi rasa.

Maka Allah membuatnya tertidur, kemudian Dia mengambil tulang

rusuk sebelah kirinya dan menggantikan tempatnya dangan dagtng.

Lalu Dia menciptakan Hawa dari tulang tersebut. Ketika Adam

terbangun ia mendapati ada seorang perempuan di dekat

kepalanya85 sedang duduk [Allah menciptakannya dari tulang

rusuknya].86 Maka Adam bertanya kepadanya, "Apakah kamu?"87Ia

tos - Jami' 1: 512-513. Syakir berkata, "Aku tidak menemukannya di tempatnya."
Tampakjelas bahwa ia adalah penrulaan alsarberilutnya.

t'Dalam Al Ma'alim: Bahwasanya setelah Allatr meirgusir.... Dan ddamAt-Tafsir:
Diusir.

" Dari Al Jami' dur At-Tarikh.
83 Permulaan lchabar ini dalam Ad-Dan adalah: Setelah Adam tinggal di Surga" ia

berjalan ....* Dalarn AtTaril*: Wahsyfiryan, dan dalam At-Tafsir: Wahiisyan.tt Dari Al Mafatih, dan dalam kitab lainnya: Mat<a Adam tertidur sebentar lalu
terbangun. Ternyata di dekat .......

tu Tidak terdap at dalam At Mafatih.
E7 DalamAl Jami' dwr Al Mafalrftl Siapa kamu ?
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menjawab, "Pereinpuan.x [Aku diciptahan dari tulang rusuknru].88

Adam bertanya lagi, "Mengapa kamu diciptakan?" Ia menjawab,

"Agar engkau merasa tentram denganku."8e

Para malaikat bertanya [untuk melihat sejauh mana ilmu Adam],eo

"siapakah namanlxa [wahai Adam]?".el Ia menjawab, "Hawa."

Mereka bertanya lagi,."Mengapa dinamakan Hawa ?" Ia menjawab,

"Karena ia diciptakan dari mahlukhidup.ue2 Maka Allah berfirman,

Gt, L;; \a$)\ii9s'*tr {)aii A'Kr\ i'q (Hai Adam

diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah

makanan-malranannya yang banyak lagi baik di mana saia yang

Anmu sukal.Q6)

{@ c*r$-t1{{'W*Y
(D an mal<mrlah mal<man mak'ananny d y arrg bany ak lagt

baik dim$lfl saiayanglrurrfiuu sukci ...)
(Qs. Al Baqarah l}k 35)

107- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi tentang khabar png dituturkannya

(diriwayatkannya) -{ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

" DtiAl Ahleam.
ee Ddam Al Jomi': Menjrditentam denganku.

' Tidak terdap at dalam At Mafatil, sedangkan dalam Ad-Durr: sampai sejauh mana
(ilmunya).

'' Tidak terdapar dalanAl Mafatih.

" Dalam Al Mafatih ltrabar ini selesai disini, sedangkan dalamAd-Durz berakJrir
pada kata "Surga."

t6 - Jami'1: 513. As-Suyuthi me,ngutipnya darinya dalarr.Ad-Durr l: 52. AlBazzu
meriwayatkannya dalam Al Mafatih l: 305 dari As-Suddi. Ibnu Katsir juga
meriwayatkannya dalam At-Tafsir l: ll2. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al
Ahlram l: 257 secara ringkas. Ath-Thabari meriwayatkurnya dalam At-Tailrt I : 103-104

dengur s anad )rang sama.



Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari lbnu Mas'ud- dan dari
beberapa orang sahabat Nabi sAW:13669s (Dan malcanlah
makanan-rnakanannya yang banyak lagt baik) Ia berkata, "yang
banyak lagi baik yang nikmat danlezat."007)

{ @'r.xf;li A(K'Jiti rrs {a$;y
(Dmt iangclnlahl<frnau ilel<ati pohm ini, ymtg nlerryebabl<mt

l<frnvu termasttk or(mg.or(mg ydrrg ghalim ...)
(Qs. Al Baqarah l}l:35)

108- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:
a4ru Ibnu Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang
dituturkannya (diriwayatkannya) -dari Abu Malik dan Abu shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa omng sahabat Nabi SAV/, ili(j{;'':;ili (Dan janganlah kamu a"*ati pohon ini): Iaberkata, ,yaitu
pohon anggur- orang-orang yahudi menyangka bahwa ia pohon

8andum."(l08)

109- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata: yaitu pohon anggul.(roe)

tn 
- Jami'l: 515. As-Suyuthi mengutip darinya daramAd-Durr l: 52dan dari Ibnu

'Asakir, yang redaksinya: Al Hanii,.
tw 

- Jami' I : 5 19. As-Suyuthi me,ngutipnya darinya dalam Ad-Durz I : 53 dari Ibnu
Mas\rd saja deirgan redaksi: Pohon yang Adam dilarang mendekatinya adqlah anggur.

- lrl Katsir meriwayalkannya drdran At-Tafsir l:7lz dari As-Suddi seperti riwayat
Ath-Thabari. Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyadalamAz-kd l:66,at qurtrruul aauirlt
Ahlum l: 260 secara ringlas dengan r"d"l"i, "Anggur',. Al eurthubi menarnbahkan,
"Kareira itulah lhamer diharamkan atas kita.,'

t@ 
- Ma'alim l:42.
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qJ'fryt$-b
Ll;; d

'/'a
K\i\:i;;46W;,EAi

{@ i:;.4-
(I-alul<eduurrya digelincirl<mr oleh syaitan dmi wrga iht

dan dil<eluarl@rl ddri l<eadaf,n senntla dm, Kanri berfirmon:
"Tmlrrtlahl<firau! sebagianl<f,nnl *rt id rrrus:,thbogt yang

lain" ...) (Qs. Al Baqarah [2]:36)

110- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Jumhur ulama berkata,

"Ia (Iblis) menggelincirkan (menipu) keduanya melalui

PercakaPan."(l 
lo)

111- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) --dari Abu Malik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abbas- dan dari Munah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'uL dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Ketika
Allah berfirman kepada Adam: tat$qt&Ullii1;fui
',-),iti'u tt$'id:ti, 5 t;lt $j C:rt, L;- (iramitah' ot"n tJ*u

dan isterimu surga ini, [dan malanlah makanan-makanannyayang
banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah
lcamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-
orang yang zalimJ),e3lblis ingin masuk ke Surga, [tapi para penjaga
melaranguyal.ea Maka ia mendatangi ular 

-yaitu 
binatang melata

berkaki empat seperti onta (ular naga), dan merupakan binatang
melata yang paling indah-. Ia berbicara dengan ular tersebut agar

memasullcannya ke dalam moncong mulutrya supaya ia bisa
, masuk menemui Adam. Maka ular tersebut memasukkannya ke

tto - Ahkam: 266. Al Qurthubi berkata: Dalilnya adalah firman Allah, "Dan dia
(syaitan) bersumpiaft lcepada keduanya, 'sesungguhnya saya adalah termasuk orang
yang^Taemberi nasehat kepada kamu berdua'." (Qs. Al A.raf [7):21)

" Tidak terdap at dalam Ad-Dwr.s tidak terdap at dalun Ad-Durr.
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dalam moncong mulutnyaeslalu ia melewati para penjaga Surga. Ia

pun bisa masuk sedang [mereka]e6 tidak mengetahui apa yang

dikehendaki Allah. Kemudian Iblis berbicara dengan Adam melalui
moncong mulut ular,eT tapi Adam tidak menggubrisnyp. Maka ia
pun keluar dan berkata' rF-{ ,gb|iirt {;:" & irtli j61;Ui
(Hai Adam, maukah saya tunjul*an lcepada katnu pohon khuldi dan

kerajaan yang tid,ak akan binasa?) (Qs. Thaahaa [20]: 120)

[Ia berkata: Mauka]r lutuqiukan kepadamu pohon 1lang jika kamu

memakan Ouah)nf,"a kamu akan menjadi raja seperti Allah atau

kalian berdua akan kekal dan tidakakan mati buat selamanya?]e8Ia

bersumpah di hadapan keduanya dengan nama Allah ittK jt
6#;Xi (Sesungguhnya saya termasuk orang yang membert

nasehat kepada lamu berdua) (Qs. Al A'raaf [7]: 21)

lYang diinginkan Iblis adalah agar aurat keduanya kelihatan karena

pakaian keduanya terlepas. Ia mengetahui hal tersebut setelah

membaca buku-buku yang dipegang para malaikat. Sedang Adam

sendiri belum mengetahuinya. Saat itu pakaian yang mereka pakai

terbuat dari kuku].ee Adam tidak mau mernakannya, maka Hawa
pun majulm lalu memakannya, lalu ia berkata, 'Wahai Adam,

makanlah, aku sendiri telah makan dan tidak apa-apa." Ketika
Adam mernakannya tiba-tiba uqfi ALjn-6!$qr.F Ct a:i
i$t A; (nampaHah bagi keduanya'aurat-auratnya, dan mulailah
keduanya menutupinya dengan daun-daun surga) (Qs. Al A'raaf

l7f:Zl1trtt)

n DalarnAd-Drn danAt-Tarilih: Mulutrya. DalarnAl Jami'disebutkan: Abu JaTar*W#Xl#tr uj tm g moncong' "

' Dalun Ad-Dun dut At-Tarikh: Mulutnya. Dalatn At Jami'disebutkan: Abu Ja'far
b€rkstC 'Fagm adalah ujung moncong.'

s Tidak terdap * &Irrrnrr Ad-Dur.
e Tidak tcrdap at datrrun Ad-Durr.t* Dalun Ad-Durr Maka Hawa duduk.
ttt - Jami' l: 527. As-suyuthi meirgutipmya darinya dalam Ad-Dtn l: 53 dan dari

Ibnu Abu Hatim. Ath-Thabari meriwayatkannya dalam At-Taikh l: 106-107 dengan
sazadyang sama.
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112- Ath-Thabari: Suffan bin Waki' dan Musa bin Hanrn menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Amru bin Hammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang khabar yang dituturkannya (diriwaptkannya)

-dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari
Murrah Al Hamdani d*i Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang
sahabat Nabi SAW: 3f ,i:.t'Ki;ijU;;t (ruruntah kamu,

sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain).

Ia berkata, 'Allah mengutuk ular dan memotong kaki-kakinya,
membiarkannya berjalan menyeser dengan perutnya dan
menjadikan rezkinya dari tanah. Lalu Dia menurunkan Adam,
Hawa, Iblis dan ular ke !umi.r(ll2)

{@r" Sl*'W,6ieA' y
(.,. Danbogil(onw ada tenpatl<eilianan ilibunli, itarl

toesawnga*tffXr"13f;;5|#,!trtditenart<mt)

ll3- As-suyuthi: Abu Asy-Sfikh mcngeluarkan dari Ibnu Mas,ud,
tentang firman Allah: W,rfll A'4;. (Dan bagi kamu ada
ternpat kediaman di bumi): 

-tempat 
kediaman- di atas bumi dan

tempat kediaman di bawah bumi. g [t't!S <O* kesenangan
hidup sampai wahu yang ditentukani: Samp-ai seseorang menetap
di Surga atau di Neraka.(rr3)

tt2 - Tarikh l: ll2.Ia meriwayatkannlxa dalam Al Jami'l: 535 dengan sanad yang
sama sampai As-Suddi dan ndak me-marfuLlcan-nya ftepada paawi) setelatrnya.,n _)d_Duo l: SS. 

'- .-----'-' ---'- --'
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{@ *q; #;;n1;t;7;:*'\
(Keqrudian Mam menerima beberapa l<alimat dmi
Tuharmya, mal.a Nlah menerirna tmtbafiiya ...)

(Qs. Al Baqarah l2l:37)

ll4- Az-Zarnakhsyari: Dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya perkataan
yang paling disukai Allah adalah yang pernah diucapkan
bapak kita Nabi Adam ketika ia melakukan kesalahan: ',!iv,iJ"

,* .& .,c;lt. rl.ut .r l)* .Av6i 
gi,t"r 'liqi 1)#-.i 'i4rJt

.'.*f rr './iiJr 

"iLi 

I Ui d:*;t (Maha Suci Engkau yi Auah,
ah.t memuji-Mu, Maha berkah aknn Nama-Mu, Maha Tinggi
kekayaan dan kebesaran-Mu, tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Englcau. Alru telah berbuat zhalim terhadap
diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada
yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau).(rral

115- As-Suyuthi: Al Khathib (dalam Amati-nya) dan Ibnu 'Asakir
mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

Ketika Adam memakan (buah) pohon khuldi, Allah mewahyukan

kepadanya, "Tunrnlah kamu dari dekat. Demi kemuliaan-Ku, tidak
akan berada di dekat-Ku mat*rluk yang telah durhaka kepada-Ku."
Maka Adam diturunkan ke bumi dalam keadaan hitam. Maka bumi
pun menangrs dan gaduh. Lalu Allah mewahyrkan kepada Adam,

"Berpuasalah untuk-Ku pada hari ini, hari ketiga belas." Maka
Adam pun berpuasa, lalu jadilah sepertiga (tubuh)nya putih.
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Berpuasalah untuk-Ku
pada hari ini, hari keempat belas." Maka Adam pun berpuasa dan

tto * Kasysya| l : 63-64. Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam Al Kafi: 7 . laberkat4
"Hadits ini mauquf.Ibnu Abu Sfibah mengeluarkannya dalam permulaan (bab:) Shalat,
dari riwayat Ibrahim At-Taimi dari AI Harits bin suwaid. Ia berkata: Ibnu Mas'ud
berkata: Lalu ia menyebutlwnnya, dan tidak mengatakan: yang diucapkan bapak kita
Nabi Adam ketika ia melalmkan kesalahan.
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jadilah dua pertiga (tubuh)nya putih. Kemudian Allah mewahyukan

kepadanya, "Berpuasalah untuklnr pada hari ini, hari kelima belas."

Maka Adam pun berpuasa dan jadilah selunrh (tubuh)nya putih.

Maka hari itu pun dinamakan hari putih (Ayyam Al Bidh).ots)

{@ {-;a
(Hai Bmd Israil, tngatlah al,an ni'rnat l(u yarlg telah AI<u

arutger ahl<m kep addtrlu, ilm p muhilah i aniirw kep ada.I(u
niscayd Al<u penuhi janii.Iful<epadamu ...)

(Qs. AI Baqarah l}k 40)

116- Ath-Thabari: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,
ia berka-ta: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari 'Ubaidah bin
Rabi'ah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: ... Israil adalah Nabi
Ya'qub AS.(t16)

117- As-Suyuthi: ... dari Ibnu Abbas: Tentang firman.Allah: (dan

penuhilah janjimu kepada-Ku). Ia berkata, "Apa yang

Kuperintahkan, yaitu taat kepada-Ku, dan apa yang Ku-larang yaitu
bermaksiat kepada-Ku, ymg (diberitahukan)oleh Nabi SAW.' .i-Ji

't$;,(Niscaya Aht penuhi ianji-Ku kepadamu). Ia berkata, "Aku
akan meridhai kalian dan memasulJcan kalian ke dalam Surga."

"t - Ad-Duo l: 61. Ia mengatakan setela?r Ibnu 'Asakir, "Dengan sanad yang di
dalamnya terdapat perawi-perawi Majhul."

"o - Jami'll: 509, surah Al An'aam alat 84. As-Suyuthi me,ngutipnya darinya
dalam Ad-Durr l:63, dan dari Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan tbnu Abu Hatim.
Khabar ini akan disebutkan secara le,ngkap pada tafsir surah Ash-shaaffaat ayat 123.

;3 u ;#,13;* K4, i5t -,lt',iu- UItt Jr #I'*'_ y

Trrtsir lbrwlvlas'ud



Ibnu Al Mundz{ mengeluarkan lihabar serupa dari Ibnu 14u*ru6.(ll7)

rj,K$3'& uJ.6jZ iiSi t;h6y
{@ 4;9:i5

(D an berimarilah l<ilnyu lnpodo apa y mrg telah Al<u

tunz'rrrl<m IN Qur'an] yang merrbenarl<mt apa yang adn
padmrw [Taurm], dm iangqlahl<anru merniladi onmg yarlg

pertamaw l+cpadaryd ...) (Qs. Al Baqarah l?l: 41)

t tg- tbnu Al Jauzi: Ha'-nya (dhamir-nya) kembali pada Al Qur'an yang

diurnrnkan. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan

Ibnu Abbas.(l18)

'it'&.A S;:ii iU ;Ai'*';c1 y

{ @ .' lgtsr'.'Jd
(Mmgapa kfrnw sar":.th orang lain knmgeialsnl l<ebqil<srr,

seilmryl'rrnu melupalran diri fiewaiibanl rrnt sendiri,
padalwll<snw membaca NKitab fTmnat]? ...)

(Qs. Al Baqarah l2l: 44)

119- As-Suyuthi: Ahmad mengeluarkan (dalam Az-Zvhd)dari Abdullah
bin Mas'ud, ia berkata: Celakalah bagi orang yang tidak tahu (tidak

diberi ilmu), seandainya Allah menghendaki tentu ia sudah diajari-
Nya; dan celakalah bagi orang yang mengetahui tapi tidak
mengamalkannya. Ia mengucapkannya 7*.(l I e)

117 
-Ad-Durrl:63-64.

"' - zod l:174.
"' - Ad-Dnr l:65.
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{@ 
"IA(t;e1Ui*;VY

(Dan mintalah pertolongan tlrapddo Allahl ilengan sabm
dm [mengeridl<nn] shalat...) (Qs. Al Baqarah l2l: 451

120- As-Suyrthi: Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, r-li ou'i)t CHt:96i)l iia'ftlt
(Sabar adalah separoh iman, dan yabin adatah selurih iman1.<tzo>

{'}j.;$tiki'&;A'b;"t)t;U
{@ '{;'"'o#*i'{'fti

(D m, [insatldt] lrrztil<n Kmni selanatl,an l<an'w dari
IF ir' aurr] dfln p mgil<ut. p engtlru@ a; mer el<a menimp al<mt

l<epadmru silaaan yang sebqat berahrya, merel<a

menywbelihanak-anaknntyanglaki.lakidmtmerrbiarl<mt
hld"p anak analcnw yolng puempuart ...1

(Qr. Al Baqarah l2l- 49\

121- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

ditutukannya (diriwayatkannya) --{ari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Fir'aun
pernah bermimpi melihat api datang dari Baitul Maqdis menyerbu

120 - Ad-Durr l: 66. Ia berkata, "Sa!d bin Manshur, Abd bin Humaid, Ath-
Thabarani dan Al Baihaqi mengeluarkan dari Ibnu Mashd secua mauqufdangan redalai
yang sama." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini mahfuzh." Ia juga mengulangrnya lagi secara
mauquf 4: 70 pada suratr Ibrahim ayat 5, dari Ibnu Abu Hatim dan AI Baihaqi (dalam
Syu'ab Al Iman) dari Abu Zhabyan dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud dengan redalsi yang
sama. Lihat ayat surah Al Hijr 97-99.

)
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rumah-rumah Mesir lalu 'membakar 
orang-orang Qibthi dan

membiarkan Bani Israil. Api tersebut membakar rumah-rumah
Mesir. Maka ia mengundang tukang sihir, paranormal, [ahli
nujuml,rol ahli pengenal jejak dan ahli prediksi kasus. Ia
menanyakan kepada mereka tentang mimpinya. Maka mereka

berkata kepadanya, "Akan keluar dari negeri ini seorang laki-laki
Bani Israil yang asal mulanya berasal dari sana @aitul Maqdis), di
wajahnya ada tanda-tanda kehancuran Mesir."

Maka Fir'aun memerintahkan agar menyembelih setiap bayi laki-
laki Bani Israil dan membiarkan bayi-bayi perempuannya.

Ia berkata kepada orang-orang Mesir, 'Lihatlah budak-budak kalian
yang bekerja di luar, masukkanlah mereka fte dalam rumah), dan
biarkan Bani Israil yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor
tersebut." Maka Bani Israil berganti peran dan mengerjakan
pekerjaan budak-budak orang Mesir, sementara budak-budak
mereka dimasulftan fte dalam rumah). Itulah firman Allah SWT:

$*t a5; 67iiL (sesungguhnya Fir'aun tetah berbuat
sewenang-wenang di muka bum)

Ia (Ibnu, Mas'ud) mengatakan: Menjadi diktator di muka bumi.

Q,.qfi339) (Dan nenjadikan pendudulorya berpecah betah):
yakni Bani Israil, dengan menyurqh mereka melakukan pekerjaan-
pekerjaan kotor dan menjijikkan 'ii6Ui'&''6p ,' ,idt
(Dengan rnenindas segolongan dart mer*a, menyembelih anak
laki-laki tnereka). (Qs.Al Qashash [2S]:  )

Fir'aun memerintahkan agar menyembelih setiap bayi laki-laki Bani
Israil yang lahir sehingga tidak ada anak kecil yang menginjak
dewasa. Lalu Allah mengirim kematian pada orang-orang tua Bani
Israil. Maka masuklah para petinggi Mesir menghadap Fit'aun dan
berbicara kepadanya, "Sesungguhnya kematian telah menimpa
mereka (orang-orang tua Bani Israil) dan kami khawatir ini akan
terjadi pula pada budak-budak kita. Kita menyembelih (membunuh)

'o' Tidak terdap at dalaro At-Tariklr.
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anak laki-laki mereka sehingga tidak ada anah kecil yang

menginjak dewasa. Kami menyarankan agar Anda membiarkan
anak-anak mereka."

Maka ia pun menyuruh menyembelih mereka selama satu tahun
dan membiarkan selama satu tahun (selang seling). Maka pada
tahun ketika tidak disuruh melakukan penyembelihan, lahirlah
Harun dan ia dibiarkan hidup. Kemudian pada tahun ketika disunrh
melakukan penyembelihan, [ibunda Musa] 102 mengandungrys.(l2l)

;Xt {t;rA'la ui,;.?:'F,:,** A1 .?K!'6; i{r \
{@'*Fi

(Dan[ingatlah],hrztika(<anfi belahlautunhtlc,mu,lalu
Korri selarnatl<an l<ilnru dfrn l<ornri tenggelani<mt [Fir' awi

d*n pengil<ut pengiluarya seilangl<anw seiliri
rwrryal,sil<on) (Qs. AI Baqarah [2]: 50)

122- N Baghawi: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Pengikut Nabi Musa
berjumlah 670.000 orang.(r 22)

123. AJ Qurttrubi: Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu
Syaibah berkata: Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami
dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq daxi Amru bin Maimun
dari Abdullah bin Mas'ud:

Ketika Musa AS mengeksodus Bani Israil, Fir'aun mendengar [hal

. 
terseboq.tot Maka ia menyrruh agar menyembelih kambing lalu

t.@ Dari At-Tan'lci. Khabar i n dalam At-Tarikh lebih purjang
"' - Tarircl, 1: 388. Ia juga meriwayatkan dalarn Ai limtTZ: 4345 detgur sanad

yang sama sampai As-Suddi dan tidak me-zarfuLl<uurya (meninggikannya) pada perawi
setelahnva.tll Mo,oli^ l:49, lihat surah yusuf ayat 99.

t@ At-Taysir.
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berkata, "Tidak akan selesai penyincangan kambing ini kecuali

600.000 orang Mesir telah berkumpul."

Katanya melanjutkan: Maka Musa melarikan diri hingga sampai ke

tepi laut (laut Merah). Lalu ia berkata kepada laut, "Terbelahlah!"
Maka laut berkata, "Akankah aktr terbelah untukmu sedang

sebelumnya aku tidak pernah terbelah untuk seorang pun dari Bani

Adam?"

Katanya melanjutkan: Saat itu bersama Musa ada seorang laki-laki
yang mengendarai seekor kuda. Ia bertanya, "Kemana kamu

diperintahkan, wahai Musa?" Musa menjawab, "Aku tidak disunrh

kecuali ini [yalcni laut]" Maka laki-laki tersebut menerjang laut

dengan kudanya dan berenang lalu keluar. Lalu ia bertanya,

"Kemana kamd diperintahkan, wahai Nabi Allah?" Musa

menjawab, 'Aku tidak diperintahkan kecuali ke laut ini." Ia

berkata, "Demi Allah, kamu tidak berdusta dan tidak pula

didustakan."

Kemudian ia menerjang laut untuk kedua kalinya dan berenang lalu

keluar lugr.'* Ialu ia bertanya, "Kemana kamu diperintahkan,

wahai Nabi Allah?" Ia menjawab, 'r.r{ku tidak diperintahkan kecuali

ke laut ini." Ia berkata, ul(amu tidak berdusta dan tidak pula

didustakan."

Maka Allah mewahyukan kepadanya: J;$ iq -.rJl 6
(Pulailah lautan itu dengan tongkatmu'\) _l4.ku f$o!u pun

memukulnya dengan ton,gtutny"'* ,)rii ,fi?yi iNAA';U6

tu Dalaro AtTa|sri: Maka ia berenang lalu keluar.
t05 Alh'r lhabar ini dalam At-Tafsir adalah sebagai b€rikut, "... maka Musa AS

mernukulkan tongkah)ra ke laut dan laut itu pun terbelah menjadi dpa belas jalan untuk
masing-masing Asbath. Masing-masing dari mereka bisa melihat satu sarna lainnya.
Setelah pengrkut Musa keluar dan pengikut Fir'aun sedang berbda di tengah laug air laut
menyerang mereka hingga mereka tenggelam."
Ibnu Katsir berkata, "Disebutkan dalam riwayat Israil dari Abu Ishaq, dari Arrru bin
Maimun, dari Abdullah, ia berkata: Setelah pengilot Musa paling belakang keluar dan
seluruh pengrkut Fir'am berada di tengatr laut air laut menyerang mereka. Maka tidak
ada massa manusia yang lebih banyak pada saat itu selain mereka, dan Fit'aun terlartuk
ikut tenggelam."

Tafsfulbnu\lds'ud



(Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti

gunungyang besar.) (Qs. Asy-Syu'araa-- 126l: 63)

Lautan tersebut terbelah menjadi dua belas belahan untuk dua belas

Asbath (anak cucu Israil). Masing-masing Asbath bisa saling

melihat karena pada belahan laut ada jendela-jendela airnya

sehingga mereka bisa melihat satu sama lain. Setelah Musa keluar

dari laut dan pengikut Fit'aun berada di tengah laut, air laut

menyergap mereka hingga tenggelam. Dikatakan bahwa lautnya

adalah laut Qaluzm Qaut Merah), dan laki-laki yang bersamanya

menunggang kuda adalah Yusya' bin Nun. Allah mewahyrkan

kepada laut, "Terbelahlah untuk M-usa jika ia memukulmuu. Maka

semalaman laut tersebut bergoncang, kemudian pada esok harinya

ia dipukul lagi, dan Musa melrjulukinya uAbu Khali6.rr(123)

{ @ . . t;;f iti ;i & 6'tr.i 6 gl- iilli }
(Dan[ingatlah],l<etilrol<onuubqlrata,uHaitvlusa,lry;lmi

tidakal<frrrbcrirnrankepadrlnausebeluml<fi nimelilwtNlah
dmgan terang...") (Qs. Al Baqarah l21z 55't

124- Ibnu Al Jauzi: (Yang mengatakan demikian) kepada Musa ...:

adalah 70 orang yang terpilih

Demikiausebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.(lu)

'u - Ahlcam l: 332.Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafslr 6: 155, surah Asy-
Syu'araa': 64-66, dari Ibnu Abu Hatim dri Ali bin AI Husain dari Abu Bakar bin Abu
Sfibah dari Syababah. As-Suyrthi me,ngutipnya dalam Ad-Dun 5; 87 pada ayat yang
samq dari Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hatim secara ringl€s dengan
redaksi ),ang sama.

tu - zad l:83.
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{@ €'lAi3'i;it'&Wi!Y
(Dm Korni W XrffiW itan " satwd" ...)

125- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

nrenceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang lhabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) iari Abu Malik dan Abu Shalih

dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabatNabi SAW: Salwa

adalah burung sebangsa puyuh.(l2s)

{@ .. 11-*iit}r.lr;icir}
(Dm[ingatldh],krltil<nl<anriberf i:rnant'Mos",l,rklahl<nruu

l<e rcgui ini [BoiatlMaqdis]" ...)
(Qs. Al Baqarah [2]: 58)

126- Ibnu Al Jauzi: Yang dimaksud negeri ini...: adalah Baitul Maqdis,

Demikian sebagaimana dikatakan oleh Ibnrr Mas'ud dan Ibnu

Abbas (dan lain-lairurya). (r 26)

'+iast\,. Si K fi ,'ar rjj; LAL -lq1rli 3 u )

t25 - Jami' 2: 96. As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAil-Durr 1: 70-71. Ibnu
Katsir meriwayatkannya dalamAt-Tafsrr 1: 138 dari As-Suddi.

'x - zad l:94.
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(Dm masttkilah pinu gerbangnya srnbilberx$ud, dmt
l<atal<mtlah r "B eb aslrarttah lr;ormi dmi ila s a", niscoy a Kami
mnpunil<e,salahanl<esalaharww.DanlelakKarnial<mt
menarnb ah I p emb erian Kml,i"] lnp ada ofi fi,rg - sv qng y ar.g

berbuatbaikl (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

127- Ibnu Katsir: As-Suddi mengatakan (meriwayatkan) dari Abu Sa'id

Al Azdi dari Abu Al Kanud dari Abdullah bin Mas'ud: Dikatakan

kepada mereka: tlx4L-+Q1!j/iij (Dan masukilah p:inn
gerbangnya sambil bersujud). Maka mereka mernasukinya dengan

mengangkat kepala mereka, dan tidak melahrkan apa yang

diPerintahkan.(127

128- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia.berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Sa'id,

dari Abu Al Kanud, dari Abdullah:i[7 $3;ftg,A4tli$6
(Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah,

"Bebaskanlah twmi dari dosa') Mereka malah mengatakan:

gandum merah di dalamnya terdapat biji gandum. Maha Allah
menurunkan, i ili.--sli'**:,W 6-5iJ:i3 (Latu orang-

orang yang zalim mengganti perintah dengan [mengerjakanJ yang

tidak dip erintahkan kep ada mereka1028)

129- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

rnenceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Murrah Al
Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Mereka mengatakan, "Hitha

12? 
-Tafsir t:\t+0, Ibnu Al Jauzi dalam Az-?ad l: 86. As-suyuthi murgutipnya

dalam Ad-Durr l: ll-72 dari Waki', Al Firyrabi, 'Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abp Hatim, Ath-Thabarani (dalam Al Kabi) dan Abu Asy-Syaikh,
beserta arsar sesuddhnna. '

t28 - Jami' Z: \tti. As-suyuthi mengutip darinya beserta ai,rar sebelurnnya. Ibnu
Katsir meriwaptkan dalam At-iafsir l: liT aari ets-fsa*i dui As-Suddi, Ibnu AI Jauzi
dalun Az-Zad l: 86 secara ringlos. Al Qurttrubi menyebutkannya dalam lI Ahkam 1:

350.
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Samqaya Azbah Hazba".

gandum merah berlubang

Itulah firman Allah SWT:
(Lalu orang-orang yang

Dalam batrasa Arabnya adalah, 'Biji
yang di dalamnya gandum hitam."l06

ii*.-'5i';ili$OjiJ33
zalim mengganti perintah dengan

[mengerjakanJ yang tidak diperintahkan kepada mereka)Q2e)

i't *:i+5ij*'6( irt", qi';'i C 16, -{VJ . . . }
{@ .Ar,*1f*}i<,;tdi

'* Prof. DR. Mahmud Hijazi menguraikan sebagai berikut:
Dalam Bahasa lbrani terdapat korelasi antara dua l,ata, pertama: N 6 n ( ! C)

artinya: kesalahan, dan Kedua; ilDn (..r -b g) artinya: gandum.
l-W. Gesenius, Hebraisches und Aramaisches Hand Wor terbuch, Berlin.

1954,P.223-225.
Prof. DR Ramadhim Abdut Tawwab menguraikan sebagai berikut:
Dalam Bahasa Suryrani: -rijj Hithti artitya gandunr" { Ar.b." Samqasta

artinya merah, 4>N Azbah artinya rarnbutnya (bulunya), dan < 6t ro Syihrata
artinya hitam.

2-Payne Smith, A. Compeirdious Syriac Dictionary, Oxford 1957.
Louis costaz, Dictionnaire synague - Francais, synac - English Dictionary,

Beyrouth 1962.
t2e - Jami' 2: ll4. Al Hakim meriwayatkan lilrabar serupa dalam Al Mustadrak 2:

321 dari Abu Ahmad bin Muhammad bin Ishaq Al 'Adl, dari .dhmad bin Nashr, dari
Amru bin Thalhah, dari Asbath bin Nashr Al Hamdani. Redaksinya adalah: Mereka yang
menyembah anak sapi mengatakan, " Hitha samqasta azbah hazba.,,

Ia menambahkan: Ketika mereka tidak mau sujud, Allah niemerintahkan gunung
agar menghantam mercka, lalu mereka melihatnya telah menutupi mereka. Maka mereka
pun tersunglau sujud dengan sebelah (badan) dan melihat ke sebelatr lainnya. Lalu Allatr
kasihan kepada mereka dan mengangkat gunung tersebut dari mereka. Mereka lalu
mengatakan, "Tidak ada sujud yang lebih disukai Allah daripada sujud yang kareiranya
Dia mengangkat silisa dari kalian." Mereka sujud deirgan sebelah (badan). Itulah firman
Allah SWT: (Dan fingatlahJ, ketika Kami mengangkat bukit ke atas merelw seakan-alcan
buktt itu naungan awan.) (Qs. x Ataaf [7]: l7l). ra menilainya shahih dan diperkuat
oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyuthi mengufip dari keduanya dalamAd-Durr r:7r, dan dari Ath-Thabarani
dan Abu Asy-Syailh dengan redaksi yang eama. Di dalamnya disebutkan, ,,rlitha dan
Mazba sebagai ganti dari Samqaya dan Hazba.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir l: 142 dari Asbath. Di dalamnya
disebutkan: sam'ata sebagai ganti dari samqaya. Dan dalam cet, Al Halabi l: i9
disebutkan: Hithasa'ars a.
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(... Sertn merela nwdapat l<errunknart dmi Allah. Hol iat
ttcriadil l<mena merela selalu rnatgingllu;rti tydt'dyat Nlah

dmr memfunuh Fara nabi yang mernang ddnk
dibenmlsn...) (Qs. Al Baqarah t}l:.6Ll

130- Ibnu Katsir: Abu Daud Ath-Thayalisi berkata: Syubah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abu

Ma'mar, dari Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata: Bani Israel dalam

satu hari membunuh 300 Nabi lalu mereka mendiarni pasar sayur

mayur di akhir 5r'i.(t3o)

131- Ibnu Hambal: Abdushshamad menceritakan kepada kami, Aban

menceritakan kepada kami,'Ashim menceritakan kepada kami dari

Abu Wail, dari Abdullah:

Bahwa R.asulullatr SAW bersabda, 'lEi"h:yg,i7t;.tii urrir le(

+riilir u Wi yy*'?6, q,p \l'o{ luanusia yang pating berat

silcsanya pada hari Hamat adalah orang yang dibunuh Nabi atau

yang membunuh Nabi, pemilnpin sesat dan Pelukisl.ost)

"o - Ta6ir l:146,Ibnu Al Jauzi dalam Az-Znd l: 90' As-Suyuthi mengutip,nya

dalam Ad-Durr l:73 dari Abu Daud Ath-Thaf,alisi dan Ibnu Abu Hatirn Al Qurthubi
meriwayatlonnya dalam Al Ahlwn 4:4647, surah Aali Innaan: 21, dari Syrbatr, dari

Abu Ishaq, dari Abu'ubaidatr dari Abdullah
Ibnu Katsir juga meriwayatkannya dalan At-Tafsir 2:21, sruah Aali 'Irmaan ayat}l

dari Abu Ibnu Hatim dengan redal<si yang sama Ia juga mengulangrrya 2: 86 pada surah

Aali Irmaan ayat ll2 dari Ibnu Abu Hatim dari Yunus bin Habib, dari Abu Daud Ath-
Thayalisi, dari Syrbatr, dari Sulaiman Al Alnasy, dari Ibrahim detrgan redaksi yang

sarna.

"t - Al Mttsnad 5: 332-333.Ibnu Katsir mengutip darinya dalatn At-Tafsir l: 146,

As-suyuthi dalam Ad-Durr l: 73 dengan mendatrulukan kata "Membunuh Nabi' dari
kata'Dibunuh Nabi.'
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liti i.3*;it:5 is;,lt(tbiti 65t rj.lr; rgif}
,1;S; ry; b'i$ iiit +:;,",#:o ;Si rAiG ;'\

{@srtfi$;#
(SenrnggatmyaorcLng.sqcngmtirnin,or(mg.cnctngYahili,

orcmg.orar.g Nosrani ilmt orung.otdng Shf,biin, siapa saja ili
arlfuq merela yar.g benar.benar berimm tnpado y'.Jllah,

hflri l<et"raudiart dmt bqarnal saleh, mereka al<an menqirna
palwla dari Tuhan muelr"a, dndk adal<ekhawatiran

terhadap**"\ffiffiy#i;,T./r,bersedihtwto

r32- Al wahidi: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah binZakaiya
mengabarkan kepada karni, Muhammad bin Abdurrahman Ad-
Daghuli mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu
Khaitsamah mengabarkan kepada kami, Amru bin Hammad
menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami dari
As"suddi tentang thabar yang dituturkannya (diriwayatkannya)

-dari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibnu Abbas- dan.dari
Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang
sahabat Nabi SAW: ll/,i.l 6-$6 tfii;'ujliir\ (Sesuigsuhnw
orang-orang mu'min, orang-orang yahudi): ayat ini furun
berkenaan dengan Salman Al Farisi. Ia salah seorang tokoh
masyarakat Jundisapur. sedangkan setelah ayat ini turun berkenaan
dengan orang-orang Yahudi.(lsz)

133- As-suyuthi: Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Kami omng yang paling mengetahui mengapa orang-orang
Yahudi menamakan dirinya sebagai yahudi dan mengapa orang-

t32 
-Asbab:23-24.
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orang Nashrani menamakan dirinya sebagai Nashrani. Dinamakan

Yahudi karena perkataan yang pernah diucapkan Musa .LS: 
-fii 

ti1

6$y lSrtunsarhnya kami kenbali [bertaubatJ kepada Engkau)

(Qs. Al A'raaf [7]: 156). Setelah Nabi Musa AS wafat, mereka

mengatakan, "Kata ini sangat disukainya." Maka mereka pun

menamakan diri mereka sebagai Yahudi.

Adapun dinamakan Nashrani karena Nali Isa AS pernah

mengatakan, $1'.)5 ii'"j'-'.$ 367t &"t6 $ $iapatrnh vang

alrnn menjadi penolong-penolonght untuk [menegakkan agamaJ

Atlah? Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab,

"Kamilah penolong-penolong [agama] Allah.) (Qs. Aali 'Imraan

13] 52, Ash-Shaff [61]: 1a). Maka mereka pun menamakan diri

mereka sebagai Nashrani. 
(l 33)

* a \:r(-b];l.'i A $,egi l'#K-'ui;. Y- ; y
g+t c4 # fij'<Lg \fr : y,\ffi, .iti

{@';'#iqd
#;sei

(Mal<a l<ecelalcaan yorng besarlah bag1 orang'ordntg y*ng
merntlis Al Kitab dengan tangart merel<a sendirir lalu

dikatalrarmya, "Ini dilri Nldh", (dengart rn.al<ild) whlk
memp er oleh kewfimgan y drJg seilikit dengmt p erbuatart itrt.

Mal<a l<ecelakaan b e s arlah b agi mer elra, akib at dmi ap a
ydrrg diatlis oleh tmgan rnqels sendiri, ilanl<ncelal<nfrn

besarlahbagi rnerel<a, akibat dmi apa yonlg merela
kr:ial<nrll (Qs. Al Baqarah l2l:791

ttt 
- Ad-Duo | : 7 4-7 5. Ia juga meriwayatkannya secara ringkas I : 7 4 dai Ibnu Abu

Hatim. Begitu pula Ibnu Al Jauzi dalam lz'Zad l: ll.
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134- As-Suyuthi: Sa'id bin Manshur mengeluarkan, Ibnu Al Mundzir,
Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Al Bals) mengeluarkan dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata, UJ (Matra kecelakaan): (Wail) adalah

lembah di Neraka Jahannam yang darinya mengalir nanah-nanah

Penghuni Neraka.(I3a)

135- Ibnu Abu Daud: Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 'Ulayyah dan Al Muharibi
menceritakan kepada kami, semuanya dari Laits, dari Hammad,

dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Abdullah: Bahwa ia tidak suka

melakukan jual beli mushaf.(r35)

{ @..' i''i"'rtt J$. uu(#;i'i'"+iiil'Sy
(I<dtaknnlah, "Sudahlirlrh l<nnw nenerhna ianii dari Allah

sehingga AJ;lah ddak al&rJ fireflwngkirijonii.Nya.' ...1
(Qs. Al Baqarah [2]: 80)

136- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata: Janji dengan Tauhid (janji untuk
mengesalcan Allah;.tt rol

t* - Ad-Durr 1: 82. Ia juga mengutipnya 6: 303 pada suratr Al Mrusalaat ayat 15,
dari SaId bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir. Di dalanmya disebutkan, 'Mengalir di
dalanmya', dan ia me,nambah di alJrimya 'Lalu ia dijadilar untuk orang-orang yang
mendustakan."

ttt - Mashahif. l6O.Ia juga meriwayatkan dari Abdullah, dari Ishaq bin Ibrahim,
{ari Hajiaj, dari sa'id binT-aid, dari Laits, dari Muja}rid, dari Ibnu Mas'ud. As-suyuthi
mengutip daririya dalamAd-Dul,r l: 83.

tt6 - Ma'aihim l: 66. Di dalamnya disebutkan: Dalilnya adalah firman Allah SWT:
(lcecuali orangyang telah mengadakan perjanjian di sisi ruhan) (es. Maryam [14]: 87),
pkni ucapan: Laa llaaha lllollaah.
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64/r, ;- - {, 4,J{A3'-4 6K i g \
{@ 6'*w-#i6ra;5

([Bulwr demikian], t any b enm, b m angsiap a b erbuat da sa

dan ia tel& diliputi oleh dasanya, rnqela itl.ilah penghilni
nuakq, mqel<a kal<al di dalarnny a.l

(Qs. AlBaqarah [2]:81)

137- Ibnu Hambal: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada ka1ni,

'Imran menceritakan kepada kami daxi Qatadah, dari'Abdurrabbih,

dari Abu'Iyadh, dari Abdullahbin Mas'ud:

Bahwa Rasulullah SAW bersab da, 'ilrh;- CV .tiilt 2t:Fni'€t;)
J,K i'i *a* *'t* h'& ilr ii; l':f;'$-&,hli d'
h},i tiuin g'-#-,y}t,W iii,'e:.*'4 ix *'J tt)t ?:;
*i t:;ii u,i;rz:lt gu t3i:*td $rpiti;+ ,;- tiu. "i- (Jauhiiah

oleh lralian dosa-dosa yang dianggap retneh, knrena ia akan

terlatmpul pada diri seseorang hingga rnenghancurkannya. Dan

sesungguhnya Rasulullah SAW memberi perumpamadn sekelompok

orang yang singgah di tanah lapang. Lalu datanglah hajatan

mereka. Kemudian seseorang pergi dan kcnbali dengan membawa

.kayu, lalu yang lainnya pergi dan kembali dengan inembawa kayu,

hingga mereka bisa mengumpullcan banyak kfryu lalu menyalalcan

api sehingga rnatanglah apa yang mereka lemparlcan ke dalamnya

[tantiJl'{ttt)

t7t.
"' - Al Musnad 5: 312-313. Ibnu Katsir mcngutipnya darinp dalan, Abfafsir l:
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{^y;\3,i,i S yS:,^iZ,S it-,.r;1171-',*( fii$ y
t* q$iJj; g:fr6 #$ $3i,s ij 6d;L

{@ lHlit}'r;ilatii$:i
(Don fingdtlah], tetikaKarni m,engantbil iarii itmiBmi
Israil fyair;.t]: Janga*lahl<snw menyarbah selain Allah,

dmrberbuatbaiklahl<epadaibubapak,l<sutytkerabat,anak
anak yatim, dan orang.otdng miskin, serta ucapkartlah

l<au.kata y d^tg baik kepada *rnutio, diril<milah ihalat dmt
tunailsnlah zalat. Ketnrrudiml<amu tidak menreruthi janji

itu, l<,e.anali sebahagian kecil dmipada l<mrw, dm kamt
selalubupaling...) (Qs. Al Baqarah [2]: 83)

138- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:
utsman bin sa'id menceritakan kepada kami dari Bisyr bin
'Umarah, dari Abu R4rg, dari Adh-Dhilhhak, dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata:',!iAlil#; (Diritrantah shatat): Mendirikan shalat
adalah melakukan ruku'dan sujud secara sempurna, membaca Al
Qur'an, khusyu' dan konsentrari.(138)

{ @''''' "d)if;i e1'6fis 4\7f 6i 54-W,5y
(Dm telah Kmni bqikan bukti.bukti l<ebenman [nw. iizat]
lnpada 'lsa pfieraMorymn dilrl l<anti manperkuatrrya

denganRulwl.Quhts...) (Qs. Al Baqarah lzl: g7i

t38 - Jami'2:297. Ath-Thabari meriwayatkan de,ngan sanad yangsama dalam r:
241-2!?, rTut 4l Baqaratr: 3. Ia meirulis Ibnu Abbas di tempat lbnu-Mas'ud, padahal
sanad ini terkenalnya dari Ibnu Abbas.
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139- As-Suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril AS.(r3e)

t1 -i64 tlrr ViK A,ii g; 6;*3_ k util(s\
'{ @ Avi,bli';;

(P adalwl sebefurnrry a mqelca biasa mqnolwn U<edaungan
Ndbi J unfiik mendap at l<anmangan dt ds or ang. or dr.g Wr,
malcs setclah datangkepada rnqela dpd yorrg telah mercl<a

lrrltahui, mqelalalil insliolr l<epadatuya ,,.)
(Qs. Al Baqarah [2]: 89)

140- As-suyuthi: Al Baihaqi (dalam Ad-Dalail)mengeluarkan dari jalur
As-Suddi --dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan

dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud, dan beberapa orang

sahabat Nabi SAV[: Tentang ayat.ini ia berkata: Orang-orang Arab
melewati orang-orang Yahudi dan menyakiti mereka. Dan mereka
mengetahui bahwa nama Muhammad SAW terdapat dalam At-
Taurat. Maka mereka pun berdoa kepada Allah agar mengutus
seorang Nabi sehingga mereka bisa memerangi orang-orang Arab
bersamanya. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka
mengingkarinya karena ia tidak berasal dari Bani Israel.(I4)

{@ ?#&6",'Ai }
(.., Karena iat muelca mendapat rrnnl<a sestdah

tmadapml l<emnl<aan...) (Qs. Al Baqarah [2] : 90)

".'-- Ad-Dum l: 86, dan Ibnu Katsir dalarn At-Tafsir l: 175.

'* -Ad-Dun l:88.
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l4l- Ibnu Al Jauzi: Kemurkaan pertama adalah karena mereka

menyembah anak sapi, dan kemurkaan kedua adalah karena mereka

mengingkari Nabi Muhammad SAW.

Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suddi dari Ibnu

Mas'ud dan Ibnu Abbas.(lal)

6#- lt|!{ 4/5i'"SJ S W.'}1 Y5., y
W'3!ri 3:F 3)4; i411t (F JiUS &t3i

{ @ i3 <iu tp 6t{fr 6: # u aW|-
(... Padalwl Sulaimm tidakl$fir [tidak rnargerial@rl sihir],

hany a sy aitan,sy aitan itulah y ffig l<f,fu [mengerialwt
sihir]. Merel<a rnmgaimkm sihir l<epadn marwsia dan apa
yclrlg diatnurl<mlnpoda ihn uang nalailat di negeriBabil

y aitu Harut dmt Mantt, sedmtg l<cduany a ddak
meng$arlan [sexntu] lnpada seorangpun sebehrm

mmgatalun: "S esunggutwry a kf,rni harry a cob aart [b aghrru],
sebab ittt jangartlah l<snw l<f,fir" ...1

(Qs. Al Bagarah l2l: LOZ)

142- Ibnu Al Jauzi: Yang diturunkan kepada dua orang malaikat ...:
Sihir.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Al Hasan dan Ibnu 7aid.042)

143- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata kepada penduduk Kufah, "Kalian
ini berada di antara Hirah dan Babil (Babilonia)."(t+l)

144- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata: Babil adalah daerah Kufah.(r#)

t4l

t42

t4!

- Zad l: ll4.
- Zad l: 123.

-Ahlcam2:4647.
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145- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, 'ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Abu

Utsman ,An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa

keduanya berkata: Ketika anak cucu Adam semakin banyak dan

mereka berbuat maksiat, Allah mewahyukan kepada para malaikat,

"Sesungguhnya jika Aku memberi kalian syahwat dan syetan ke

dalam hati kalian lalu kalian tunrn fte bumi), pastilah kalian akan

melalukannya juga (seperti manusia)." Maka mereka berbicara

dengan diri mereka sendiri bahwa seandainya mereka dicoba

demikian mereka akan dapatmenjaga diri.

Maka Allah mewahyrkan kepada mereka agar memilih dua orang

malaikat yang paling baik di antara mereka. Maka mereka memilih

Harut dan Marut. Lalu keduanya diturunkan ke bumi, lalu
' diturunkan pula Z\harah (Venus) kepada mereka dalam bentuk

seorang perempuan Persia. Orang-orang Persia menamakannya

"Baidzakht".l07 Lalu keduanya terjerumus dalam dosa.

Para malaikat biasa memohonkan ampun unfuk orang-orang

beriman: lSti'uJf3;EUi{r'x"cr r6''JL a;rg| (Ya

Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu.,

maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat) (Qs.

Ghaafir [a0]: 7)

Ketika keduanya terjerumus dalam dosa, mereka memintakan

ampun bagi orang-orang yang berada di bumi: ifi,11';^';1i'L[11

iJSl <nsotlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha

b"rgo*pun lagi Maha Penyayang.) (Qs. Asy-Syruraal42l:5)

'* - Mo'alim l: 75. Ibnir Al Jauzi meriwayatkan dalam Az-kd l: 125 dengan

redalsi )rang sama.

'o''Daiam kitab (,!!/a' Al Ghalil Fima Fi Kalam Al 'Arab Min Ad'-Dafihit)

disebutkan: Anahid adalah nama Zuharatr yurg di-arab-kan oleh orang-orang indo'

Sebagian mereka menam airya: B aidzald.
prof. DR. Husain Mujib Al Mishri me,nguraikannya sebagai berikut: Dalam kamus

Burhan Qathi': Bsidzal(ht adalah: planet venus, yang t€rrnasuk dalam tatasurp ketiga

dan iklimkelima.



Maka keduanya disuruh memilih antara siksa dunia atau siksa

akhirat. Lalu keduanya memilih siksa dunia.(ras)

146- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ab&xraz-zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar berkata: Qatadah dan Az-Zuhiberkata: Dari Abdul tah: Y3

@ 'sltj 3:F $g,yia131(F Jj (Dan apa yans

diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut

dan Marut): Kedu4nya merupakan dua orang malaikat yang

diturunkan ke bumi untuk memutuskan hukum di antara sesama

manusia, karena para malaikat mengejek hukum-hukum Bani

Adam. Lalu ada seorang perempuan yang meminta keputusan

hukum kepada keduanya. Tapi keduanya malah berbuat zhalim

kepadanya. Kemudian keduanya pergi untuk naik fte langit), tapi

keduanya tidak bisa lagi naift...(r+o)

147- Al Baghawi: Abdullatr bin Mas'ud berkata: Keduanya digantung

dengan rambut keduanya hingga hari kiamat.(|a7)

i48- Ibnu Katsir: Al Hafizh Abu Bakar N Bazr.ar meriwayatkan:

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu

Muawiyah meirceritakan kepada kami daxi Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Hammam, dari Abdullah, ia berkata: Barangsiapa

mendatangi paranormal atau penyihir lalu membenarkan apa yang

diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang

ditr,rrunkan kepada Muhamma6 94y7. (t+e)

tos - Jarn|2t 428, As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun l: 99, Ibnu
Katsir dalam At-Tafsir l: 200. Al Qurthubi meriwayatkan dengan redalcsi yang sama

secara ringkas dalamAl Ah,kam2:45,Ibnu Al Jauzi dalamlz-Zad l:123-124.
ta6 - Jami' 2: 420. Di dalamnya disebutkan: Ma\nar berkata: Qatadah berkata,

"Keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Keduanya diberi peringatan agar tidak
mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum me,ngucapkan "Sesungguhnya kami
hanya cobaan [bagimu], sebab iu janganlah lwmu kafir".)"

'o' - Ma'alim 1: ?6. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan khabar yang sama dalam Az-Zad l:
125.

'ot - Tafsir l: 206. As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 1: 103 dari Al
Bazzar dan Al Hakim. Yang terdapat dalam lI Mustadrak l: 8 diriwayatkan dari Abu
Hurairah. Di dalamnya l: 17-18 juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, "Thiyarah
adalah syirik."
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{@ .1fir.45i69}
(Hai or@\g orang-orang yangberimart ,.,)

(Qs. Al Baqarah l2lz L04l

149- Al Hakim: Abu Al 'Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan

kepada kami, Abu Al Bukhturi Abdullah bin Muhammad bin

Syakir menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menoeritakan

kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari

Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata: Kami membaca

Al Mufashshal selama beberapa_tahun di Mekkah, di'dalamnya

tidak terdap at ayat: lj;v a$\W. (Hai orang-orang yans

beriman...1.Q+s)

150- Ibnu 'Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak menoeritakan kepada kami, Mis'ar

menceritrakan kepada kami dari Ma'n dan 'Aun -atau 
salah

satunya- bahwa seorrng laki-laki mendatangi Ibnu Mas'ud dan

berkata, "Berilah wasiat kepadaku." Ia berkata: Apabila kamu

mendengar firman Allah: lj;v a$\qA- (Hai orang-orans
yang beriman), dengarkanlah dengan baik, karena ia berisi

kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang.(lso)

"t - Mustadrak 2z 224, Dan, juga 3: 18-19 dari Abu Zakanya Yatrya bin
Muhammad Al 'Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari Ishaq bin Ibrahim dari
Waki' dari Israil. Ia menilai shahih keduanya dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi. Dalam
riwayat kedua, "Beberapa waktu dan beberapa tahun.' As-Suytrthi mengutipnya darinp
dalam Ad-Durr l: 33 dan dari Ibnu Abu SlNaibah (dalam Al MushannaJ), 'Abd bin
Humaid, Ath-Thabarani (dalam Al Ausath). Di dalarmrya disebutkan, "Kami selama
beberapa tahun di Mel*ah.' Lihat surah Al Baqarah ayx2l.

"o - Ta6i, l:2l3,Ia mengulangrya deirgan sanad yang sama 3: 4 pada surah Al
Maa'idah ayat l, Dan, jugapada surah Al Abaaf ayat 157,3:486.
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t r/r
F{/

Lr, 'd#;5.i;:s;i+J -;&";y
t!$ v,;,i.,q. # * ii, 61 SOf ,#:,

{ @ . . n,;\,'r'\'& &: litb;;V Wtl'$;i
(Sebahagimt besm Ahli Kitab menginginl<an agar mqela

dapat mengetnbalil,.m l,snw lnpada l<el<afiran setclah l<snuu

beriman, kmena derrgki yang tfinJbull dari dhi rnqela
sqtdiri, s etc,lah rry at a b agi mer ela lrc,benar an. Mal<f,
rna' afl<mrlah dilrJ biarl<mrlah m.qelca, sampai y'J;lah

mendatanglcanperintah.Nyo...) (Qs. Al Baqarah [2]: 109)

151- Ibnu Al Jauzi: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan

lain-lainnya): Manaafkan dan berlapang dada telah dinasakh

(dihapus) dengan firman Allah SWr: 4\ 5ili-14i1$r,3
fi fi;fii/Y6ia*i;$lr'Ju,1'1[rerangtinorans-orans
yang tidak beriman kepada Allah dan tidak [pulal kepada hari
kenudian dan mereka' tidak mengharamkan apa yang telah
diharatnlran oleh Allah dan Rasul-Nya). (Qs. At-Taubah [9]:
29)(r5r)

{@ 7i:*;r4fu'fi8vin6y
(Dan kebail<m apa saja yil\g l<frnru usahal<m bagi dirimu,
tenht.l<anrnl alrf,rr ma'dapat palwlarryo pdda sisi Alloh ...)

(Qs. Al Baqarah [2]: 110)

tst 
- zad l:132.
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152- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dari Al

Harits bin Suwaid, dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, uj :rj6 $.6'U $+1 f^:t: J6'#
h',& !, J.,]',1s ;.ty5 )6 V #\)*.t !.orl*t_b.*'u'.,'Jrt
uu ,rs.t;'u fliL;i h'i i';-'rr *fg'e 'a '^!i r jlja ,&i *
.'o?t 6 W)t1it j'*:n ,i\t$.6 0, giapat(ah d.i antara kalian

yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya?

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada satu puq dari kita

kecuali hartanya lebih ia sukai daripada harta ahli warisnya."

Beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa tidak satu pun di antara

kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada

hartanya. Engkau tidak memiliki bagian dari hartamu kecuali yang

telah englwu usaha,kan (disedekahkan untuk kebailmn), sedang

harta ahli warismu adalah yang engkau tangguhkan"/r52)

{ @ . . 7i {.' e't';} s-?"L. fi'6$\ ;'; y
(D m lrepurry aan Allah.lah thrutr dmt barat, maka l,e,

rnanapunl<firut nlenghadap di sihtlah waiah Allah..,)
(Qs. Al Baqarah [2k LL5)

ts2 - Al Musnad 5: 223-224 yang termuat dalam hadits panjang. Al Bukhari

meriwayatkannya dalam shahih-nya 8: 93 dari Amru bin Hafsh dari ayfinya dari Al
A'masy secara ringkas. An-Nasat meriwayatkannya dalam Sunan'nya 6t 237-238 dari

Hannad bin As-Sari, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy.
Al Qurttrubi mengutip dari keduanya dalam Al Ahkam 2: 66. Ibnu Katsir

mengutipnya dalam At-Tafsir 2: 100 dari Ibnu Hambal. Kelanjutannya terdapat dalam

suralr Aali 'Imraan ayat 134. Al Baghawi meriwayatkan khabar yang sama dalam Al
Ma'alim 7: 143, surah Al Muzzammil ayat 20, dari Abu Al Qasim Yahya bin Ali Al
Kasymahini, dari Abu Nashr Ahmad bin Ali Al Bukhari (di Kufah), dari Abu Al Qasim
Nashr bin Ahmad Al Faqih (di Mosul), dari Abu Ya'la Al Mauhili, dari Abu Khaitsamah,

dari Jarir, dari Al A'masy. Ibnu Katsir juga meriwayatkan dalam At'Tafsir 8: 286 pada

ayat yang sama, dari Al Hafiztr Abu Ya'|a Al Maushili dari Abu Khaitsamah dengan

redaksi yang sama. Ia manyebutkan dua riwayat Al Bukhari dan An-Nasa'i. Lihat surah

Aali 'Irrnaan ayal 134.
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153- As-Suyrthi: Ibnu Al Mundzir mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dan.

beberapa orang Sahabat: 
e

rentang firman Allah: fil Er"ftg;,\1;f6"L.f\'erti\In; 1oo"
kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu

menghadap di situlah wajah Allah) Ia berkata: Orang-orang shalat

dengan menghadap Baitul Maqdis. Ketika Nabi tiba di Madinah

dan telah menetap selama 18 bulan sejak hijrahnya, apabila beliau

shalat beliau mengangkat kepalanya ke langit untuk melihat apa

yang akan diperintahkan kepadanya. Maka Allah me-nasakh ayat

ini dengan menyrnrh Nabi shalat menghadap Kabah.(153)

{ @ . =*3\'6 frfi-$SJt&igr, 6'i1( }'
(Orang- or ang y arrg tp,ldh Kanli, beril<frrJ N Kitab

154-

155-

l<epadanyarmqel<arnentbacanyadenganbacamryang
sebenmnya ,..) (Qs. Al Baqarah l2l: LZL)

Ath-Thabari: Amnr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Muammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada

kami dari Murrah, dari Abdullah: Tentang firman Allah SWt: #fi
"*3\'6 (Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya).

Ia berkata, "Mengilutinya dengan sebaik-baiknya. u(l 54)

Ath-Thabari: Diceritakan kepadaku dari 'Ammar, ia berkata: Ibnu

Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi',

dari Abu Al 'Aliyah, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: Demi

Dz-at yangjiwaku berada di tangan-Nya, membaca dengan bacaan

yang sebenarnya adalah dengan menghalalkan yang halal dan

"t -Ad-Durr l: 108-109.
tsa 

- Jami'2: 566-567. As-suyuthi mengutip darinya dalanAd-Dun l: lll dan dari
Abdunazzaq beserta atsar bedkutrya. Al Qudhubi meriwayatkannya dalam Al Ahlwm 2:
86, Ibnu Katsir dalamlt-Tafsir l: 536 dari Sufyan Ats-Tsauri dartT;rid dari Munatr.
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mengftaramkm >rang haram, membacanya scsuai yang ditunmkan

AllalL tidak mengubah perkataan dri tcryet tcryatqra, dm tidak
mcnta&rvilh sculafir dihnr trkrvilnyatl$)

+6 uvrit3&,tstg e$i W iLi)

{@. "k';rEt
(Dm t.rrryrcrtahl, lefu I<Mi nn.edaitit m rumah itrr

IBddrailahl tstpdtbhmyul@i nrrlwslt ilart tsmpat
y orrrg orirrmt Dorrt iadikarllah sehahasirrn lmaqmrr lbrahim

tsnry shalot...) (Qs. AI Baqarah l2l: l25l

156- Ibnu Al lauzi: Sebab Nabi Ibmahim bcridiri di atas batu adalah...

bahwa ia daeng untrk meircari putnanya [2[i rsmail, tapi ia tidak
meiremulmrnya. N[aka isterinya b€*ata kepadanya "Tunrnlah!"
Tryi ia meirolaknlra. t{aka isteriq'a (isteri Isnrail) b€rkata,

'Biartan aku membasrh rambuhu.' Lalu ia mendatanginya

dengan me,mbawa bafir" kemdiao Nabi Ibrahim meletallkan

kakinya di atas batu tersebut disaatmasih me,ngeidarai (onta). I^alu

isteriqa membasuh bagian sebelahnya ke,mudian ia

me,ngangf,atnya setelah sebelumnya menancry pada batu tersebut.

Kemudian iz menaruhnya di bawah sebelah tainnya lalu
me,mbasuhryra, dan ternyata kaki tersebut mcnancap pada batu

's - Jarni'2:567. Ia nrcriwayatlmya sccra ringtas dri Al lIasm bin Yatrya dari
AMurazzaq, dri ll,I8hr, dri Qedah dm lvlmshur bin Al Mutmir dri Ibmu ldas'ud.
Dan, juga diriwayfuya sccra ringhs t: 235 dri Abu Al 'Aliyab Dm, juga l: 236
s€p6ti t$abcriwafat Qfadah dm It[mrhurbin Al Muhrir.

As-Suytrhi rtrGtrgutip Khabarriwayat aahdah dm lvlmshur dalmld-Durr l: lll,
dri Ibnu JEir d4 Abdurrazzaq. Khabo Qatadah diriwayatlm dri Ibnu Jrir dan'Abd
binHumaid"

Al Bsghawi miwayatmnp dalrrnAl Ma'atim l: 87 sccraringlas
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tersebut (sehingga berbekas). Ialu Allah menjadikannya sebagai

salatt satu syi'arnya.

Demikian, sebagaimaoa ditufi*an oleh As-Suddi dari Ibnu Mas'ud

dan lbou a65nr 0ro

'6il8l*W6l*Dhel$ivy' )
{@ ,r#i846 AhS'Ag

(... Dan tclah l(ard perintali<mlepadolbahirn dart
lsmailr "Bqsihl<arrlah rumah-I(u unfi,,tk orctng-orang yolng

tlwwaf, yolng i'tilcaaf, yolng rul(u' dan yang sufud'l
(Qs. Al Baqarah l2ltl25l

157- As-Suyuthi: Al Janadi me,ngeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkat4

"Perbanlaklah thawaf di Baitullah sebelum ia dihilangkan atau

orang{rang melupakan ternpatnya."os4

tjqli i* & $v nvi'n'ii$i |fuy
{@w

(Orung.orang ycrJgkalnang alcalnya ili antnro marntsia at@n
bqlata.Aporl<ah yang rnelnrahngl<mrr nerela [mut Islcrn]
dilrikiblafiyyo [BaitulMaqdi"] yang dalwlu m.qela tclah

fukiblat l<ep adary d? ..." I

158- Ibnu Al Jauzi: Wi lorong-orong yang hrang akalnya) ...:

Orang-orang mrurafik.

ts -?,adtiqz.
'f, -Ad-Dtrr l: 136.
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Diriwayatkan oleh As-Suddi dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu 465"r.(tsa)

Bu (#)'4U;il #t it|, !\i{, A; g. } * ies\
6,$ J yra-'eg d'l. 6k*t r,Ll Hr, $;

{@ a;::r;;r;:Lfi;*W
(Dan dari nwu saial<mwkehnr, mal<o paltngl@rrlah

woialmwlce arah\IasiidilHarom. Dan ili rncma saialanw
I sel<alianl bq ada" naka p ahnsl<trrl.ah w ai afurru. l<e ar almy a,'

agar ddak dilolwiiahbasi ntfrJusio das lurrw,lrr;e.lrarli
orctntg.o6alg yimg zalim di antaro mqela Mal<a iurguioh

larnr,takutkepadtmqelcodantalattlah@@I<"1
(Qs. Al Baqarah [2]: f50)

159- Ath-Thabari: Musa bin IIarun mcncerita&an kepadakr, ia berkata:

funru bin Ilammad menceritakan kspada lmrni, ia berlsata: Asbafh

menceritakan kepada kaild dari As-Suddi tentang (kbabar) fang
diriwayatkannya --dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbardar dari Murrah Al I{amdani dari Ibnu tv{asbd.- dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW, meieka bedota: Setelah Nabi
SAW disuruh ke arah IGbah setclah sebelumn,a

beliau shalat deirgan menghadap Baitul Maqdis, orang-omng
musyrik Mel&rlh bertat4 "Muharnmad bingung te,lrtang agaman)ra

sendiri. Ia menghadapkan kiblatnya ke aratr kalian karena ia
mengetahui bahwa kalian lebih mendapat jalan pehrnjuk darinya,

dan hampir saja ia masuk agura kalian." Maka Allah menurunkan

ayat: ajt-tg;f;:3 ti i*W 6$ { V* r# 
d31- 6kil

(agar tidak, ada hujjah bagi manusia atas ktmu, kecttali orang-

'o -fud l: 153.
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orang yang zalim di antara mereka. Mala janganlah lumu, tahtt
kepada merelca dan tahutlah lzpada-Ku)<r5e)

(t(mena,-, ^lPJffH:}".r,, At<u ingat
Ipulal kce:daNrau...) (Qs. Al Baqarah l2lz L52)

160- As-Suyuthi: Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaq (dalam

" SW'ab Al Iman) meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberi empat ia akan

diberi empat. Tafsirnya (penjelasannya) adalah dalam Htab Allah:
Barangsiapayang memberikan zikir (mengingat Allah), Allah almn

mengingatnya. Karena Dia ber/irman, (Karena itu, ingatlah kamu

lrepada-Ku niscaya'Aht ingat [pulal kcpadamu ...) Barangsiapa
yang mernberikan doa (permintaan), Allah akan memberikan

jawaban (mengabulkan doanya). Karena Allqh berJirman, "Dan
Tuhanmu bertirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan

Ktperkenankan bagimul " (Qs. Ghaafir [a0]: 60) Barangsiapa yang

bersytihtr, Altah akan menambahnya. Karena Dia befirman,

"sesungguhnya jika kamu bersyikar, pasti kami akan menambah

(nilanat) kepadamu." (Qs. Ibrahim [14]: 7). Bamngsiapa yang

memohon arnpun, Allah akan memberikan pengampunan. Karena

Allah ber/irman, "Mohonlah ampun kcpa.da Tuhanmu,

sesungguhnya dia adalah Malw Pengampun " (Qs. Nuh [71]:
1O)060)

'n - Jdmi'3:203. As-Suyrthi mengutip thabar ini darinya ddam Ad-Dun l: 148
secara ringkas.

'n -Ad-Dtrr l: 149.
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{ @ W AtrL3 ;ryW}c'4; @ ctti( }
([yaiul ontng.ucrrrg yorrJg apabila ditimpa n*sifulv mrr;el<a

ttlertguca|l,frr, ulnnolill1ahi ud hmaa ilaki taailurm")
(Qs. Al Baqarah l?lz 156l

161- As-suyuthi: Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu Ad-Dunya
mengeluarkan dari 'Auf bin AMullah, ia berkata: Ibnu Mas'ud
berjalan lalu jepitan sandalnya putus, maka ia mengucapkan Istirja'
(membaca Inna Lillahi Wa Inna llaihi Raji'un). Maka ada yang
mengatakan, "Ia beristirja' untuk'hal seperti ini?' Ia berkata,
uM*i6r5."061)

162- Ar-Razi: Ibnu ldas'ud berkata: Jatrh dari langit lebih aku sukai

daripada aku mengucapkan untuk sesuahr )ang t€lah ditakdirkan
Allah, "Andai saja ini fidak terjadi Indaht."06zl

t@ TVYsqi3FY'r*fi'tv)
(Sesnngguhnyc Shdaa ilmlvlarua ailalah sefuho3inJ dari

syi'cr Nlah...) (Qs. Al Ba$rah [2]: 158)

163- As-suyrthi: Al Azraqi meriwayatkan dari jalur Masnrq dari Ibnu
Mas'ud: Bahwa ia keluar menuju Shafr, lalu ia berdiri menuju
'tanah 

)rang terdapat rekahannya, lalu ia membaca Talbiyah
(membaca: Labbaitraltahumtna l-abbaik). Maka aku berkata
kepadanya, "Sesungguhnya orang-onmg melarang membaca
talbiyah atau zikir dengan suara keras disini." [a Hata, ,'Akan

tetapi aku menyuruhnya, tahukah kamu apa itu menrbaca Talbiyah
dengan suara keras? Ia adalah jawaban Musa terhadap Tuhann5ra."

t6t 
-Ad-Dun 1: 157.

'o'- Malatihz:42,
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Ketika ia telah tiba di lembah, ia berlari-lari kecil dan

mengucapkan, p;?lr '*\t Li url s.1: $tL:: (Ya Tuhan,

anpuilah, kasitunilah; sesungutuyi Engluu Dzat yang Maha
prkasa lagi Motu mulia\.$tt

,r- l*€{Y $ U drt$ 4$r'495u'o;&}J }
l;r,'u.$if r @ 5j-ji,#ifr';,i'#i; qi\LSir .i

{@ W3.3'16f&1$,1ir53
(Sesnnguhrry a or (mg- ofi mg y drrg metry aln}l.rny il<on ap a

yalrlgTelahlortrliamutl<onbaupal<eteranganl<eterangmt
(yarr1 i"las) dan pea$riul<, setelah l<srni nwrnangkonnya

lnpadanwwsif, ilalfrnJ Nkitab, rnqelaitu ilila'nati Nlah
dtrr ilila'nnti tpulal oleh sanua tmahhtkt yarrg itapat

rnew' 'nati. I(ecttali nselra yong Telah Tauhot dilJ
nrengadalranprrbail<fr rrilmtnenuanglcmt[lccbaarm],

Mal<a terhadap mqel<alatlah Alcu nenslna taubfrnya)
(Qr. Al Baqarah l27z 159.160)

164- As-Suynthi: Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja hambayang diberi
ilmu oleh Allah lalu menyembunyikannya, ia akan menghadap

Allah pada hari kiamat nanti dengan dikendalikan tali kcndali dari
api."(cA)

Ibnu Al Jauzi: 6i-ji (semua [makhtukJ yang dapat mela'nati)..:

Mereka adalah omng-orang beriman.

t6s-

"t - Ad-Durr 1: 16l. Ia juga mengutip dari Ath:Thabarani dan Al Baihaqi (dalam
Sunan-nya): Bahwa ia berdiri meiruju tanah yang terdapat rekahannyr di Shafa lalu
berlota" "Demi Dzat yang tidalc ada Tirhan selain Dia, di tempat inilah suratr Al Baqarah
diturunkan." Lihat awal surah Al Baqarah.

'a -Ad-Drr: l:162,'

Wshllrlrl-lvlas'ud



Demikian sebagaimbna dikatakan oleh Ibnu 14.tru6.(165)

166- As-suyuthi: Al Baihaqi (dalam SW'ab Al hutt) mcngeluartan dati
jalur Mtrhamrnad bin Manvan, Al l(albi mcngabortan k€Padahl

dari Abu Shalih, dari Ibnu Masbd - tcl$ang a;rat ini, ia bcrkata:

Yaitu laki-taki yang melaknat temarmla dalam suahr hal yang

menunrtnya ia telah melakukannya. [,alu laknat t€rsebut naik ke

langrt s@ara c€pat. Jika laknat tersebut tidak la1lak dibcrikan

kepada orang yang dilaknati, maka lalxnt tersebut akan kembali

pada orang )rang memgucapkannya. Dan jika orang tersebut tidak
juga lapk dilakrati, maka laknat tersebut atran pergi $n jatuh fada
orang-ofturg Yatrudi. Itulah firman Allah SWT: $j$iffi gan

dila'tuti'fpulal oleh semua fnahlukJ yang dapat.mela'nati). MaI@

barangsiapa di antara mercka y"ng bertobat laknat tersebut akan

hilang darinya. Dan yang rnasih t€rsiksa laknatnya pada mereka

adalah omog-orang Yahudi. Itulah firman Allah: Ii6rji{l
(Kectnli mereka yang telah tubat... ).(' 

*)

167- N Baghawi: Ibnu Mas'ud be*ata: Tidaklah dua orang muslim

saling mengufirk kecuali kua*an tere€but akan k€mbali k€pada

orang-orang Yahudi dan Nsshrani yang meryembunyikan perihal

(kenabian) Muhammad SAW dan sifrtnya.oeD

'o -?td l: 165.

'* - Ad-Durr l: 162. Al Qurthubi rncriwayatlon khabsr s€npa dalam At Ahtran 2:
172. Di dalanrrp disebutkan, "Bamngsiapa ytg mati di afiaru mae*a, hilangW
lolotat tersebut" scbagai ganti dari 'Bcrtobat.'r" - Ma'alim 1r ll3. Ar-Razi mcriwaptkan arti serupa dalam lf Mafatih 2: 47.
Ibnu Hanrbal mcriwayatkan dalam ,{I Mwnad 5: 335-336, dari Waki', dari Umar bin
Dzar Al 'Aize bin Jarwal, dari Abu Urnsir -temat Ib,nu Mas\rF dari lb,nu Mashd,
dari Rasulullatr SAW,"Sewnguhrya tatout ilu tmtttk oraag yatg ditalotat jitu n anong
ada jalan untuk itu atau ada celah wa* iu $plari bila orang t*rdut pantas dilabat).
Jil(a tidalc, malca lalopt tqsebut alun berkata, 'Wahai TVhan, ahr telah mendatangi si
fulan tapi afu tid& manarukan jalan kaadanya dan tidak juga mendapatkan celah".
Mal(a dilatakil kepadanya, 'Pulanglah kc tanpat daimana konu datang.' S),akir
mcnilainyas&ail&.

Ia juga mcriwayatkan 5: 235 dari Yfiya, dari Sytbah, dui Zubaid, dari Abu Wail,
dari Nabi SA$ beliau b€rsabd8, "Mencaci maki seorang muslim kefasikan
dan membunuhnya na upalran kclatfuran." Syakir juga mcnilamytshahih.
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168- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mashd berkata: li.V,'u-l1Sy6"*oii merelu
yang telah taubat) dari kalangan orang-orang Yahudi, VblS
(Dan nengadakan trcbailun) perbuatan-perbuatan mereka, W.t
(dan menerangkan [kebenaranJ) te'ntang sifrt Rasulullah SAW
dalam kitab-kitab mcrpka.( 

I 6)

169- Ibnu Harnbal: Rauh dan'Aftn menceritakan kepada kami tentang

artinp" keduanya berkata: Hammad bin Salamatr me,nceritakan

kepada karri dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu {Jbaidatr bin
Abdullatr bin Mas'ud Aftn berkata: Dari ayahnya Abdutlatr bin
Mas'ud" ia berkata: NlahAzza Wa Jalla menyrnrh Nabi-Nya untuk

memasukkan seorang lald-lalci ke dalam surga. Lalu beliau masuk

biara dan di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Kemudian ada

seorEurg laki-laki Yahudi yang membacakan Taurat pada mereka.

Ketika mereka membaca sifrt Nabi Muhammad SAW, mereka

berhenti. Saat iu di pojok gereja ada seorang lalci-laki yang sedang

sakit. Maka Nabi SAW bertanya, "Mengapa kalian berheirti?'
Maka lalci-laki yang sakit tersebut berkata, "Mereka membaca sifat

seorang Nabi lalu berhenti."

Kemudian laki-lald yang sakit tersebut meranglak untuk
mengambil Taura! lalu ia membacanya hingga sampai pada sifat

Nabi Muhammad SAW dan umatrya. Kemudian ia berkata, "[ni' adalah sifrtnu dan sifat umafinu. Alor b€rsatsi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah.'

Kernudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Maka Nabi SAW
bersabda, " tlrtslah s audara 61ior.n(t 6e)

- Zad l:166.
- Al Musnad 6:23 - 24. Syakir berkata, ',Sazad-aya dha'iflctana Abu ubaidatr

tidak mendengar dari a5ahnya."

r6t

t69
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{ @'# u,:$r''S#i$ ii A #L 643y
(Mqeka iar ryendayfr lo' nat Nlah, Dara maknkn dat

md{utsio seluulmyol (Qs. Al Baqarah l2lz L6L)

170- Ibnu Al Jauzi: ... yang dimaksrd dengan manusia disini adalah

orang-orangberiman. +

Demikian sebagaimana dikahkan oleh Ibnu lvIas'ud" Qatadati'ilan
Muqatit.(rzo)

{ @ 6ifi f {; 4($t',rti. tr{lJ h'rrisy
(Mqelrr-l<el<ol di dala{rJla'nat iaq d.ilak alwl dlrhwanlsn
silcso dod nrl,.:el<o don dnak bulol nrrrelrc ditrri trrrrggtl,/r'l

(Qs. Al Baqarah l2l:. 162l

b
171- Ibnu AI Jatui: Firman Allah: Y,}'l-g!t- (Mereka kc*al di dalam

la'nat itu): Harryaadalah Kinayah ...yang kcmbali pada lahat.

Demikian sebagaimana dikahkan oleh Ibnu lvlasbd dan

Muqatil.(l7l)

t,o 
- zd r: 167.

t?t 
- tud r; 167.
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{ @ 6W,,t7t S &-.fl'15 M 1#. ;A1 4reu
(Sesnnggvtnrya dalonr pawiptaanlat srt dorJhnrJi, silih

bugantinya malan ilan siang, bahtera ydrJg buloyar di laut
merrtawd apa y crrJg fugma bagi nwwsia, dm apa y dng
cJlah tmnican Mbrgitbmrpa air,lolu ilangan air iti't
Dia hidupl<an bunri lrzildah mati [ksing] .rrya dan Au
sebarlcan dibwrJi itu segalaienis hspan, dan pmgisorurr

angin ilmt awan yorrtg dil<endalilcm antaralangit dmhmi;
Sunguh [terdqat] tmrda.tanda fi<eesaan ilon l<ebesarun

AJ;lahl bagi lrfritrr y orrJg memikirl<an)
(Qs. Al Baqarah l2lz L64)

172- Ibnu Al Jauzi: Sebab turuonya adalatr ... : Batrwa omng-omng

musyrik berkata kqada Nabi SAW, "Jadikanlah bukit Shafa

sebagai emas jika menrang karru be,nar." Maka turunlah ayat ini.
DEmikianlah yang diriwayatkan oleh As-Suddi dari Ibnu Mas'ud

dan Ibnu Abbas.(rz)

,?. ;(ij 3r::cfr w t#i o$i d1#i a$1; t*
{@ 4\"iii''1;,

([Yaitul l,rltika orung.orurlg ydrrg diikuti ialbqlepas ilhi
dmiorartg.orarrgyangmenfikuttnyardonm,*el<o-trletitwt

tn 
-?.od l: 167.
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silcsa; as, ti"tit at *gfu h&ungm 6tno nseloa tr:rpurrts
scinr *fuli) (Qs. Al Baqarah l27z 166}

173- Ibnu Al lauzi: }(-J,$l<t"Sol" ktbue@i...: Perbuatan-perbuatrn.

Dirftnayatkan olch As-Srddi dari lb,nu It[as\d dan Ibnu 6566".(tzr)
Inl '

{@:..6L;,fr frii;J,'ii+i.a:S
(D emikiorlr/rrh Nlah nrrllnpedihadrrrl- kqado n$dkfl amal

a m,eniatli sesalon bagi nwel<n ..)
(Qs. Al Baqarah l2\ 167l

17+ NQurthubi: Ibnu lvlas'ud dan Assuddi bcrlota: Amal-amal saleh

yang mereka t'nggalkan, sehingga mereka tidak mendapatkan

surga'(174)

175- Ath-Thabari: Mubammad bin Barysyarmenceritabn kepada karri,
ia berkata: Abdurrahman bin l\,Iahdi menccritakao kepada kami, ia
berkata: Suflan menccritakan kcpada karni dsi Salamah bin
Kuhail, ia berkata: Abu Az-'ra-rc^ mc,nceritakan keeada kami dari
AMullah 

-tentang 
kisah fng disebutkamyr, ia bcrtata: Tidak

satr jiwa pun*ecuali ia melihat sebuah rumah di zurga dan sebuah

nrmah di neral<a, yaitu pada hari penyesalan.

Kataqra melanjutkan: lvlaka penghmi nei.ta melihat orang-orang

yang berada di surga, maka dikatakan kqada m€rek4 "seandainya
kalian beramal (seperti para peoghrmi surga tersebut).u Maka
mereka pun menyesal.

Katanya melanjutkan: Maka p€oghmi surga melihat rumah yang di
neraka, maka dikatakan, "seandainya Allah me,mberi anugerah

kePada k"U*.n(175)

"'-?ad 1: l7l.t" - Ahlcam2:190.
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*(&W $ ry i,ir "".fiI OqW,iAi W-

{@ "*fi
(Hoi seUian nronnl'sia, n.alolnlah yarJghalallaglbaik dari
apa yang t*rd.@at iliblrnrri, dan ianganlahlffiw mengililti

l$rdl<ah-langkah r5taitan...) (Qs. Al Baqarah [2]: 168)

176- Al Hakim: Abu Zakariya Al 'Anbari mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdussalam menoeritakan kepada kami, Ishaq bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir memberitatrukan kepada

kami dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, ia berkata:

Abdullatr pernatr diberi susu binatang (kambing/onta). Maka ia

berkata kepada orang-orang, "Mendekatlatr kernari!" Maka mereka

pun mendekat dan menikmatinya. Ialu ada seorang laki-laki di

pojok (yang tidak ikut makan) Maka AMullah berkata,
uMendekatlah!- Ia berkata, uAlu tidak menginginkannya'"

Abdullatr bertanya, "Mengapa?u Ia menjawab, "Kar€na aku telah

mengharamkan susu binatang untuk diriku." Maka Abdullatt

berkata, "[ni tgrmasuk langkatr-langka]r (tipu dqa) syetan." W-
i2)-{ x 3y1?'s{ t'#'ni Llu 4 V** tiJri';$i
@ t *ti lttai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

haramlran apa-apa yang baik yang Telah. Allah halalkan bagi

lramu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) (Qs. Al
Maa'idah [5]: 87). Mendekatlah dan makanlah dan leburlah

sumpahmu, karena itu termasuk langkah-langkah sye16s.(lzo)

t75 - Jami'3:297. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4:496-498 dari
Abu Abdullah Muhamrnad bin Abdullatr Az-Zahid Al Ashbahani dari Al Hushain bin
Hafsh dari Sufyan, )rang t€rfiuat ddam lhabar Panjang yang mcnyebutkan tentang

Dajjal dan hari kiamat. Ia mcnilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzatrabi.

"o - Mustadrak 2: 313-314 pada surah Al Maa'idah. Ia menilainya shahih dan

diperlarat oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Katsir meriwayatkan lhabar serupa dalam lt-Tafsir l:
2t2 dar Abu Adh-Dhuha. Ia berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ia juga

mengulangnya 3: 16l pada surah Al Maaidah ayat 87, dari Ats-Tsauri dari Manshur. Ia

TaNr lhfi,.lvlcrs'ud



{@ iilt;'lgi'p{;ir6L)
(Sesurrsgrrtmra Nlfi Hury a rmrlnglrrrlmr*,ffi bagimt

bmtgkr4 daafi.,.) (Qs. Al Baqarah l2l: l73l

177- Ar-Razi: Mcrrh bcrselisih pcodapat tmtang janin ymg lahir dalam

keadaan mcnjadi bang}ai saelah ibunp disc,mbelih

Asy-S1lafit (dan lain-lainnya) bcrtata: Ia bolch dirnakan.

Peodapat ini diriwayadon dari Ali, Ibnu lvlas'ud dan Ibrnu Umar.(Ia

#l3 J;51,s;\ .i, $ l6;t S'r.jy

{@"' 'usfii3
(D u, menrtrrrilcrrt twta y mg ilicinuiny a keryadt

k*rabod,wya, awk mak yffiittu otcfrig.orutgmiskin ...)
(Qs. Al Baqarah l2lz L77l

178- Ath-Thabari: Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada

karni, keduanya bcrtata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia

bertata: Aku mende,ngar Laits (meriwayatkan) dari Zubaid dari

Murrah bin Syurahil Al Bakili, dari AMullah bin l{asbd: StXi 3t1.3

* & (Dan menfurikan lwna yang dicintainya): Yakni

menrberikaonya disaat ia sehat dan kikir (masih sayang terhadap

harta tersebut), masih hidup dan takut miskin.(l7E)

berkata: Diriwayatlur olch Ibnu Abu IICim. Ia juga mcnyebutkm riwayat Al Hakim ini.
As-Suy.rthi nrengrrtipnya dalun kl-Dun l: 167 dsi Abdurrazzaqr SaId bin Manshur,
'Abd bin Hunai4IbnuAbuHatinr Ath-lhabarati dsn Al Halcim.

'n - Mafuihz:gs.w - 1fu{ 3: 340, Dan, juga 3: 34G341 &ri Muhanrnad bin Basysyar, dui
AMurrahmru dm fui Al Hssm bin Yahya dui Abdunazzaq, scmumla dari Su$zn
dari Zubai4 dengm rcdalcsi, "Diead caglou dalam kondisi sehat.' Dm, juga dfii Ahmad
bin Nitnat Al Mshi, dri Abu Shstilt dri Al-Irits, dari Ibrahim bin A}run, dai
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synbah bin Al Hajiaj, dari zubai4 dcngan redalssi, "sangat menginginlcan, kikir dan

nangharaplean kclcayaan....' Dan, juga 3: 343 dsi Musa bin Harun, dari Annu bin
Harnna{ deti Asbath, dari As-Suddi, ilai Mnlrah Al Hamdani, dari Abdullatr bin
Masbd dengan rcdaksi, 'Engfou mcnrberikmliya dalmr kondisi sehat dan kikir, panjang

angm-angsn d8n taht miskin.n DarU juga 3z 344 dari lbmu Humsid, dari Jarir, dari

Manshur, dari Zubai{ dcngEn redalcsi, "scscoang membcrikan (scdekah) ketika ia

dalamkondisi schat lagi kikir, masih nrnginginkur hidup dan takut miskin."
Al Hakim mcriwayarlqn ds,ianll Lluta&a*2:272 dxi Ismail bin Muhanmad Al

Faqih (di Rey) dri Muhamnad bin Al Fqi Al A:r:aq, dri Abu AnNadhr' dari

Syrbah, dari Manehur, d8n dari Abu Bals Muhammad bin Abdullah Asy-Syaf i (di

BaChdad), dari Ishaq bin Al Hasur, dri Abu Hudzaifah, dari Su$ror, dari Manshur, dari

Zubaid, dengan redaksi yang diriwayatkur oldr Ath-Thabari dari Ibnu Humaid. Ia
menilainya slaili dan dipcrluat oleh Adz-Dzahabi.

As-suyrthi mengrtip dri keduanya ddan Ad-Drr l: 170'171, dan dari Ibnu Al
Mubarak (dalarn Az-Ztilrd), Waki', Su!ror bin Uyqinah, Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id

bin Manshnr, Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humai( Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan

Al Baihaqi (dalarn Sunan-rrya\.Ia berlsaA: Al llakim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud

secara Marfu'dengan redalci )rang sama.

Ibnu Katsir meirggtipnya dalan At-Tafsir l:297 dari Al Hakim da;larn Mwtadrak'
nya dari hadits Syutah dan Ats-Tsauri, dari Murshur, dari Zubaid, dari Murah, dari

Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "... Englcau memberilcannya lcetilca

italam tondisi sehat hgi tikir, naryinslnkstkayu aan tulal miskin;'
Ibnu Katsir berkata: Waki' nreriwayatkmnya dari AI Atnasy dan Su$nn, dari

Zubai4 dari Murrah, dari Ibnu lvfas\d sccua l[rft'. Dan riwayat ini lebih sialri]r."
Saya tidak menemukur riwayat yang ltrlarfrr' dalun Al Mns tadrah tqi mauquf.

Al Beghawi meriwaptkurnya dalun lI Ma'alim 1: 122 dengnn redaklli, "Engkau
merrberikannya" &n'Engkau mcnginginkut l<a1n".

Az-Zamakhsyari mcriwayatkannya dalam Al Iftsysyaf l: 109 dan menanrbahkan,

'Dan jangan lcanu nwnodorya sampai lcaika ruh Uldh sampai di kerongloagan leamu

bant margatakan, oUrtt* si Fuldn segiai fut ua* silulan seghi."
Ibnu tlajar bctlota dalam Al lkfi : 13,'Mqaf."
Dikcluarkan pula oleh Abdurrazzaq drri A6.Tsauri, dri Zubaid, dari Mrmah

darinya. Ia berkata: taltmg firmsr Allah: (Dan nqtberilant harta yang dicintainya
lepada kerabatnya.):'[a mcnrbcrihnnya ...". Ia nutyebutkannya sampai redaksi, "Dan
takut miskin" dur tidak menyebutlwr setelabnya Ath-Thabarani dan Al Hakim juga

mengeluarkan dari jalur pcriwayatmnya
Abu Nu'aim memyebutlourya dalam AI Hilydr ketika menyebutkan biografi Mis'ar.

Ia meirgeluarkannya dari jdurnya dri Zubaid" ta berkata" "Dernikianlah yang

diriwayatkan oleh Ms'ar dan para pcrawi lainnya dri Zubaid secaramauquf."
Malr&lad bin Yazid meriwayatlonnya dni Ats-Tsauri swefjt mtfu' secua

menyendiri Ourya dia yang mcriwayatlm wt nafu). Keinudian ia mcnpb,trtkan

h&dits te6ebut.
Al Baihaqi mcngelurkuurya dri riwalat Syrbatr d4ri Zubaid seean mauquf, dan

dari jalur Salam bin Sulaim Al Madayini dri Muhamnad bin Thalhah dari Zubaid

s*xa mauguf, Salam adalah pcrawi ymg lcmah.
Ath-Thabari moiwayatkannya dri tiga jdur dri Zubaid s*ara mauquf, dan salah

soorang dari mcreka tidak mcnyebutkm rcdalai: 'Dan jangan lomu menunda-
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(QB. Al Ba$sah lzb L??l

179- Ath-Thabad: Al Husain bin Amu bin Muhammad Al 'An$zi
menceritakan ke,padaku, ia be,ltata: Ayahku me'lrceritakan

kepadaktr, Musa menceritakan kepadaku, ia bs*ata: Amru bin

Hammad menceritakan kcpada kami' semuan)'a berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu

Mas'ud bahwa ia ber*ata: Adapun fi';i ftcsempitan) adalah

kemiskinan, sedang ffi\i (pnderitaan) adalah salcit.(r?D

l8O- Ath-Thabari: Al Husain bin Amru bin Mrrhammad Al 'Anqazi

menceritakan ke,padaku, ia be*ata: ayahku -*"6xltakan kepada

kami, ia bsdata: Asbath me,lrceritakan kepada kami dari As-Suddi

nundanya", lsena rpdaf6i ini hmya a& Pada riweyd Abu Hurairah yatg disepaloti
olch Asy-Spikhmi (Mr.fr$aq,llaih).

Ar-Razi mcriwayatkumya dalun lt Mafarih 2: 98 sccra nauquf Eepclrn riwayat
Az-Zarna}fisfari.

'o - Jarrri'32 349. Ia juga nrriwayatlcannya dri Ahrnad bin hhaq dri Abu Ahrtad
dari srrik &ri As-Suddi' ymg rcdatainya: I(aanpitot adalsh ketika sedang

merrbutuhkan, Penfuritaan adatdl sskit. Ia juga mcriwayankrrnya dari Ibmu Waki' dari

afahnyq dan dari Al Murcsrna, dri Al Hannnuri, dri Sfrih dri As-Suddi dengan

redalsi: Kesempitan adalah kelryarur, Pqrdqilaan adalatt sakit.
Al Hakim meriwayatkmnya dalam Al Mustadrah2z 273 dui Muhamrnad bin Ishaq

Ash-Shaffar Al 'Adl, dari Abu Nashr Ahmad bin Muhanrnad bin Nashr, dari Annu bin
Thalhah Al Qanna4 dari Asbailr bin Nashr, dri As-Suddi, dari Murratr dari Abdullah.Ia
menarnbahkan tafsir kata sebagairnana yang akan diuraikan (dan dalam peperangan').la
menilainya sialdft.

As-Suynthi mengr.rtipnyr dari kedumya ddun Ad'Dtrr l:172, dan dari Waki', Ibnu
Abu Sf'aibatr, 'Abd bin Hurnai4 Ibnu Al Mtm&ir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-
S),aitfi, dengian rcdaksi:"Dalam lcesa npitan, pendqitaan": Sakit ....- 

af Qurlhubi mcriwayatlonnya dtiunA,l'Ahtan2:?25 dengmredalci: Kesempitan:

kcsusatran dan kemiskinan,Pand*itaot: sdcit dan lunryuh.
Ibnru trhtsir mcriwayathn rtinya dalut Ai,Tafsir l:399 bescrta tzfsfu "Dan dalam

peprangan" prg akan diuraikut.
Al Baghswi dalamll Ma'alim2:2l9pda surah Al Ataaf ayat

94 dcngan rcdaksiz Kesanpitan: tr(cmiskinm, Penbitau: S*it

bI
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dari Murrah dari Abdullatr: Tentatrg firman Allah: aftl iyS lOan
dalam peperangan): I,a berkata: Ketika sedang dalam kondisi

Perang.(l80)

3iJ:6{|'lr@ ai6il$ (r*
{@'...sfui

(Diwaiibl<an atasl<mmt qfuhaash belll<enaan dengan otdng.
orctng ydrrg diktru.h; otang mqilel<a dmgan orang merdel<a,

harrta ilengarthsnrbd dmt wanita ilengan wdnitd ...)
(Qs. Al Baqarah l21z l78l

l8l- Al Qurttrubi: Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila dan

sahabat-sahabatnya sepakat bahwa orang merdeka dibunuh karena

membunuh seorang budak, sebagaimana budak dibunuh karena

mernbuntrh orang merdeka.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu M"rru6.(r8r)

182- Al Qurthubi: Al Hakam meriwayatkan dari Ali dan Abdullah,

keduanya berkata: Apabila seorang laki-laki membunuh seorang

perempuan secara sengaja, maka ia harus diqishasS.(lez)

'* -Jaoti'3:355. Ia juga meriwayatkan dari Musg dari Arnnr, dari Asbath, dari As-
Suddi. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mwtadrak beserta atsar sebelurmya
dengan redaksi, "Ketika peperangan."

As-suyrthi meiryebutkannya dalam Ad-Dun beserta atsar sebclunmya. Ibnu IGtsir
juga meriwayatkannya dalam At-Tafsir de,ngan redaksi, *Ketika dalam pepcrangan dan
berternu musuh."

nt 
-Ahlcaml:228,n2 
-Ahlam 2:229, dan setelahnya: kri bertcntangan dengan riwayat Asy-Syabi dari

Ali.
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(Diwoiiblwt uas lorn4 @llrsaorurg ili utara l<mw
t<eltnryfrr Itmda,tmdd maurrt, ifu io rnorringdlcolt
lwta yorrrg banryals br,ruasiac rmrtr*. ibwbapa fur }urih
l<nabanrya secartotrw'tuf, [ini dalah] l<euaiiban tas

otdng.stungyangbqtakwo-.) (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

183- Al Bagtrawi: Ibnu tvlas'ud berkata: Wasiat itu unhrk orang yang

paling miskin dan scterusnl,a ()ang lehih miskinl.Gal)

Atrspei,Hi;egy
{@- i4[iu

(Au oiibhrrr uas l<aw &rrpu*ta sfutuws iliwaiibkan
fus otoritg'or:utg funl<frrw ...1

(Qs. Al Baqamh [2]: 183)

184- Ibnu trbtsir: Diriwayaftrn bahvra puasa awal mulanya seperti yang

dilakukan umatrrmat scbelum kita, 1laitu tiga hari setiap bulm.

@iriwayatkan) dari Mu'adz dm lhu Mas'ud (dan selain

keduanla).tlel)

185- Ibnu llambal: Abu An-Nadhr dm llasan menceritakan kepada

kami, keduanya bertata: S),aiban mercG,ritakan kepada kami'dari
'Ashim, dari Zin,dari Abdullalr" ia bertata:

t" - Ma'alim l: l?il. Ar-Razi miwayaikm utinya datam At Mofatih 2: lll.
'u -Ta6ir l:306.

6-ii',F
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Rasulullah,sAYr berpuasa tiga hari setiap awal bulan, dan jarang

sekali beliau berbuka pada hari ;*rrr"1.(l8s)

lg6- An-Nasa'i:'Muharnmad bin Baspyar mengabarkan kepada kami, ia

be*ata: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syrbatr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al

Ahwas[ Abdullah berkaa:

AllahAlrza Wa Jallaberfirman, ,\bi $b$ ,* 4hl 6: di!a'
',H Ni'+ *t P, f u tW{i:* Lft'ir,P- ;b b}
9[--/t fl 

uPuasa itu untuk-Ku dan AhtJah yang akan

membalasnya. nag orang yang berpuasa ada dua kcgembiraan:

kegembiraan trctika ia bertemu Tuhannya dan kegembiraan ketika

berbulw. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih haram disisi

Atlah daripada aroma minyak 1nr1uri.n(tE6)

,rt 
- Al Musnad S:3L9. At-Tirrnidzi meriwayatkannya dalun Slralii-nya 3: 278 dari

Al Qasim bin Dinar dari Abdullatr bin Musa dur Thalq bin Ghannam dari Sloitan,
dengan redaksi: "setiap awal bulan tiga hai." Ia bcrkata, *Hasan gharib." Ia ffita'
"Sygbsh meriwayatkan hadits ini dari Astrim tapi tidak nrcriwayatkann),a socara

Marf,r'.'
An-Nasa! meriwayatkannya dalam suzaz-nya 4:204 dad Mnhamrnad bin Ali bin

Al Hasan bin Syaqiq dari ayahnya dari Abu Hafizah dari'Ashim.
Abu Daud meriwayatkannya dalam,suzaz-nya l: 243 dfii Abu Kamil dari Abu

Daud dari Syaiban tanpa kata "Hart Jum'at."
Ibnu lvlajatr meriwayatkann)'a dalam Sunan-nya l: 550 dari Ishaq bin Manshur dari

Abu Daud dari Syaiban ...: Jarang sekali saya lihat Rasulullah SAW b€rttika pada hari

Jum'at.t" - Sunan-nyra 4: 16l. Abdullatr bin Ahmad bin Hanrbal meriwayatkannya secara

qira'ah pada ayahnl,a (membacakan di haitapan ayatrnya) dalam lI Munad 6: 129 dari

Anru bin Mujammi'Abu Al Mundzir Al Kindi dari Ibrahim Al Hajari dari Abu Al
Ahwash dari Abdullatr bin Mas'ud secara Marfrr', yang t€rrnuat dalam hadits yang lebih

panjang. Redalrsi awalnya adalah: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla metjadilcan satu
'tniotlu, 

yang dilahiun anak Adam (dengan dibalas) sepuluh lwli lipatnya.... Hadits

ini akan diuraikan pada surah Al Baqaratr ayat 261 . Syakir berkata' "Sanadnya dhatf."
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([y aiar] dalrarJ fubt ap o ltrrri y ang tiltentlt. Makr- b arung
siapa di antarakilnw ada yang sakit dtnu dalfirr perialanan

tlalu ia b qk*al, mala I w aiihlah baghry a b eryuas a]
sebanyaklwri yang ditinggailsrr iat padahfrri.hilri yang

lun. Dart *aiib bagi orung.oralttg yolttg bqat
mmiolanl<annyatiikonwrer,bddakbupusalmenrhayar

fidyah, [yaitu]: n',rln$erimakfrIJ seonmg mislcin.
Barungsiapaydrrgilengankselaanlwtimatgerial<frr.
l<ebdilrrrn,rnr,,airoihtlahyanglebihbaikbasinya.Dan

be@aso lebih brnk Wrrnt..) (Qs. Al Baqarah t2] : 184)

r87- rbnu rKatsic A +EJ i"i,:4# & 5U*; F- Ag;:, (Makt

barang siapa di antua lumu adayang sakit atau dalam perialanan

fialu ia berbukaJ, maka [wajiblah bagutya berpuasal sebanyak

hai yang ditinggalkan itu pafu luri-hari yang laiz): Yakni; orang

sakit dan musafir tidak berpuasa ketika sedang sakit atau dalam

perjalanan, karena hal itu akan memberatkanya. Ia boleh berbuka

dan mengqadhanya pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang

ditinggalkannya itu. Adapun orang )ang sehat dan menetap

(muqim) )ang mampul06 berpuasa, ia diberi opsi antara berpuasa

dan memberi makan. Jika mau ia bisa berprrasa; dan jika mau ia

bisa berbuka dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin.

Jika ia memberi makan lebih dari satu orang miskin dalam satu

hari, maka ihr lebih baik; dan jika ia berpuasa maka itu lebih baik

daripada memberi makan.

t6 LrhatAl Mu'jam Al Wasith (9.)
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Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dar Ibnu Abbas (dan selain

kcduaqla;.{tez)

188- Ibnu Al Jurzi: As.Suddi berkata: dari Murrah dari Abdullah, ia

be,rtata: Ketika amm a),at urr: g-d9i6'1i$fi$- Oji ifit
(Dan wajib bagi orang-orang Wg berat menialankamya [iika
mereka tid.ak berpasal membayarfidyah, [yafiuJ: memberi makan

seorang miskin). h berkata: f'j4i O-$i fft (Din waiib bagi

orang-orang yang buat .menialankannya (iifu mereka tidak

berpuasa): Yakni berat menjalankannya.

Abdullatr berkata: Orang )ang mau berpuasa, ia bisa berpuasa; dan

yang mau berbuka, ia boleh Muka dan memberi makan satu

orang miskin. W'g# (Barangsiapa yang dengan kcrelaan

hati mengerjakan *cbaitkan): h berkata, "[a memberi makan omng

miskin yang lain." piTlt# i5717|5 (Maka itutah

yang lebih baik baginya. Dan berptnsa lebih baik bagimu.)z

Mereka melakukan dcmikian sarnpai turun ayat png menasakhnp:

L';j1 Ai'&q ;/i lxarena itu, barangsiapa di antara lwru
laclir [di negeri tenpt tinggalryal di kian itu, ,noka hendaklah

ia betpuasapadatulotm.) (Qs. Al Bqqarah [2]: 18SfrE8)

189- Ibnu Hambat: Rauh me,ncEritakan kepada kami, Sa'id meaceritakan

kepada kami dari Abdussalam, dari Hamna4 dari Ibraltino, dari

AlqamalL dari Ibnu Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW berpuasa

dalam perjalanan lalu beliau Muka, dan shalat dua rakaat dan

tidak meninggalkannya.( I &)

ts - Tafsir l: 306.
tu - Z;d I : 186. Ibnu Katsir mcriwayatkm ldrabar serupa dalam l{ t-Tafsir I : 308. Ia

b€rkatq 'Apakah wajib bagi orang tua yang leinatr membcri makan satu orang miskin
setiap harinya jika ia l<a)ra?" Mapritas ulama berpemdryat bahwa ia wajib me,nrbayar

fidyah sctiry hrinp, scbagiamana fang ditafsirkan olch Ibnu Abbas dan ulama-ulama
salaf lainnya, berdasartcan qiraah orang png membac\ \Dan wajib bagi orang{rang
yang berat naljalankannya Aika rnereka tidakberyuasa)': yakni berat menjalankannp,
scbegaimana yeng dikatakrr oletr Ib,nu Mas\rd dan lain-lainnya Pcndapat inilah yang
dioilih olch Bullmri.' tre - il Mttsnd 5: 3ll. Ia mcngrrlurgpya padt332, dan setelahnya: "Ia berkata:
Beliau tidak meiranrbah kedump, yalcni yatg fardhu" Syakir bcrkatq "Sanad-nya
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([BeberuQahui yang ditul,r;ul<nrr iat ialahl kinrJ
Ralmadh$t, Wdn yffirg e dabnuuya iliamtrtl<mt

[pennutaan] N Qur'an sebagai petuniukbagi marrusia dmt
pmjelasan pmjelasan menganai pehufuk itu dorJ petrteda

[antara yang hak dsr. ydrJg bathil]. Karena itu, batangsiapa
di antaral<f,nauhadir [di negeri tsnpdt tinssalrrya] dibulan.

ifii, makahmdrnclah iobefiuasa padabulan ta+ dmt
barangsiapo sakit otmr ilolam peialalnrJ |lalu inberbuka,),

mallu (w aiiblah bashry a,befilrrrsof , seba.rry ak hari y ang
ditinggalllornmryaifitrpadrhf,ri.horiyanglain.)

(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

190- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi mengeluarkan dari

Ibnu Mas'ud" ia berkaa: Pemimpin bulan adalah bulan Ramadhan,

dan pernimpin hari adalah hari Junr'at.(ls)

191- As-suyrthi: Al Baihaqi mengeluarkan dari Abdullah bin Masbd:

Dari Rasulullah SAW, beliau b€rsabda, "Pada malam pertama

bulan Ramadhan pintu-pintu surgo dibtiu; dan selama satu bulan

penuh tidak ada satu pun pintu yang ditunp. Dan pintu-pintu

neraka diturup, dan selama satu bulan penuh tidak ada satu pun

pintu yang dibuka, Syetan-syetan iahat dibelenggu, dan setiap

malamnya ada yang menyeru dari langit hingga datang walau

Subuh, 'Wahai orang yang menginginkan kcbaiknn,

sempurnakanlah dan bergembiralah. Wahai orang yang

menginginlun kebuntkan, kurangilah dan lihatlah. Adalcah yang

'n -Ad-Durr l: 186.
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memohon CInW hingga Aht nanganrytutinya? ad&ah yang

bqtobat hingga ahr menerha tofurya? adakah yang meminta

hinga Aht mengabulkan permintaouryu?' Seflrlp nwlam selama

bulgn Ranadtua padlatablt bqfu attah manbebaskan 60.000

patglutti nem*a @q*pa ranisi). bt wda luri roya ldul Fitri

Atlah nonbebasktn ptghui ,rsukt (doi sibaan) seperti

mqtfu.fus*st tCIrtuk selto\rt kdo, sefutyak 30 luli, 60'000,

60.000."0et1

192- Ibnu llarrbat Yata dan Ib,nu Abu Zaidah menceritakan kepada

lGmi, keduanya Hata: Al A'masymeirceritakan kepada kami dari

'Ammar, dari Abdurrahman bin Yazi4 ia be'rtata: Al Asy'ats bin

Qais masuk menemui Abdullah pada hari .dsyura ... (Abdullah)

berkat4 "Tahukah kamu apa itr hari Asyura? sesungguhnya

Rasulullah SAW berpuasa Asyura sebelum turu perintah puasa

Ramadhan. Setelah trrun p€rilhh Puasa Ramadhan, beliau

meninggalkan puasa figyura. r(l92)

lg3- As-suyuthi: Ibnu Abu syaibah mengeluartan dari Ibnu Mas'ud, ia

bertata: "Barangsi4a berbuka secara s€ngaja pada bulan

"'-Ad-hrn l: l&4. At-Tirrri&i menyctrfuyraaUa.Slair-i-nya 3: 196.

't - Al Musnod 6: 49, Ilu, juga 6: 164, dui Muhmdbin- 'Lrbaid dgi Al Ahtasy.

Redatsinya adalah, "Apsloh inr? ia adalah hd dinma Rasulullah SAW pemalt

berpuasa di dalurmya"
Al Butfiari meriwayatkm dalam .S&aliiaya 6:24 dri ltfatrmud dari lJbaidillatt,

dari Israil, da'i Manstrur, dri Ibrratrirq dari Alqmah" dri Abdullah sccara ringlos. Ia
menarrbatr di aldrimya: "Men&katlah, makanlah !."

Muslim mcriwayatkmnya dalun ,Sfrahiayt 2: 794 dnt Abu Bakr bin Abu

Syaibah dan Abu Kuraib, s€muf,r),a dari Abu Muawiyah dri Al Atnasy. Dan, juga dri
Zltr*r bin Haft dan Utsrrg bin Abu S)'aibah dui JEir dai Al Almsy. Dan, jugi dari

Abu Bakr bin Abu S),sibah, dari Waki' dan Yalrya bin Sa'id Al Qaththan dari Su$nn.

Dan dui Muhanmrad bin Hatim dri Yahya bin Sa'i4 dei Su$mr, dari Zubaid Al Yanti'

dari Uma.ah dcngEn redalcsi: Ia bcrkat& "Aku sedmg berpuasa-' Ia b€rkata nDulu kami
juga bcrpuasa (Asfrrrra); tryi kernudian tcadn minggalhnn),s.' Dfl1 juga dari

Muhamrnad bin Hatim dari Ishaq bin Manshur, dri Israil dsi Manshrn dengan rcdaksi
yang diriwayatkan oleh Al Butfiri. Redalci aktimya adaldr, 'Iilo kamu berbuks"

makanlah!.'
As-suyrthi mcngrtipnya drlsmAd-Durr l: 190 dri Ib,nu Abu syaibah, Al Bulfiari

dan Muslim.
At-Tirrnidzi menyebutkurnya dalam Slaiiiaya 3: 258, dan begitu pula Ibnu Katsir

dalarn .lbTafsir l: 307 .
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Ramadhan ketika sedang tidak be,pergian atau tidak sakit, maka ia

tidak bisa mengqadhanya selamanya sekalipun ia berpuasa satu

tahun penuh..'(t$

194- Al Bul*rari: Ibnu ldas'ud b€rtat4 uPada hari ketika salah seorang

dari kalian berpuasa" hendaklah ia memakai minpk rambut dan

bersisir."(ls)

f,,r 6 -g'et b+L,a; i.i;i iJA:E I
{@ 6i3i

(.,.Ddnhendailahllolnwnenniuplcartbilangorlrlyadrrrt
hmdokJah l<affw mengagunglwn Allah atas petunfi*,Nyc

yclngdiberikfrnlcepadanlu,,su1dyal<fr fi vubn*yulrral
(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

195- Al Qurttrubi: Ad-Daraquthni mcriwayatkan (dari Umar):

Sesungguhnya sebagian hilal lebih besar dari sebagian lainnya.

Apabila kalian melihat hilal pada siang hari, janganlatr berbuka

sebelum ada dua saksi yang menyatakan bahwa keduanya telah

melihatnya pada hari kemarin.

Ini merupalran perkataan Ibnu }vlas'ud, Ibnu Urnar dan Anas bin

Malik.(res)

196- Ibnu Hanrbal: Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami, Isa bin

Dinar Al Khuza'i memcdritakan ke,pada kami, ia berkata: ayahku

menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Amru bin Al Harits

Al Khuza'i berkata: Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata:

'n - Ad-Dun l: 183. Al Bukhari mcnpbutkannya dalun Shahih-nya 3: 32.

'n - Shahih-ap 3: 30.

'% -Ahlumlz282-283.
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Pnasahr 29 hr,i benama Rasulullah SAW tidak lcbih banfk
dadpa& bcrFnsa 30 had ber*-e bcliau-oD

197- As.Suyrdhi: Satd bin lvfanshur, lbnu Abu Sfibah de Al Maffiazi

mcngoluuh dd Ibru Itflrr$ Bahvla ia mcmbaca telbir:
Allaah. fu<ttuht afu, taa iloatu itlalloah *altotttt albar,

*a tiltoohilttottd(D

'u *eflr +?l d #;iiur;rt fr'{,ii#wv\& \
{@ ..+11ey@r},J'r$(

(... Dorlt makrrlr firnmiah lfuWSa tn@tg @imu &rrirrrrrg

fufrh fui Drlirrrrtg litaritb yaitu tiu. Ifulirrn,
seflVuflf,lfiJah4alr-ittu sfiWn tdaffiSl rwalaaln .,.1

(Qr. Al Baqarah l2l: l87l

198- An-Nasa'i: Muhammad bin Bas,,s,"ar m€Nrgaba*an kQada kami, ia

berkata: Ab&trrahan mepceritakan kami, ia berlrah: Abu Bakar

bin A1ryzsy meirceritalan kQada kaqti dari 'Ashim W Zi* M
Atdullab, ia bertara Rasulullah SAW bersabda, 'l'ttVl tlAi
*; t:i:'st "Makan ton lon kalbn karsra di dalqda turdapat

berlan."ow

'* - Al Muflnd 5:21n2, Dau juga 5:322-323, dri Muharrnad bin Sabiq dari Isa
bin Dina. Dm, juge 5: 334 dri Abu Ahnd dri Isa. Dm, juga 6: I 15 dsi Uraki' dri
Isa dcnp rode*Bi, "Kani tidak bcrpuasa Ramadhm ....' Dm, juga 6: 147 dri Yahya
bin Zahiya bin Zd&h dri Isa bin Dinr.

At-Tirmi&i ruiureydnt dalm ,Stafuitaya 3:205 dri Ahmad bin I\,Iuti' dri
Yahya bin Zakuiya bin Abu T:tidah dri Isa bin Dinu.

Abu lhud nuiwaydlm dalur .9nzaz-nya l: 232 drl Ahrn d bin l\,[ani', akan
tetapi lengm rodabi,'IGtita kami bcrpuasa bcrsarna Nabi SAW ...."

'' - Ad-Dur l : l9{. Ymg ia rmlaud adatah pra hri ra1,a ldul Fitri.ro - storan-nya l: l4d', Dm, juga l: i4l, aui tnaiaman bin Sard dri
Abdnrralnnur wa nqS, dcngm rdatci, 'Malw, sahwlah kali@t." LJbaidillatl
b€rkata, "Saya tidak tahu bagainrEra redaksinya." At-Timidzi mcnytbutkrnrya ddam
Shahihtyr3:2!f,1.
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199- Ibnu Hambal: Yahya bin At-Taimi me,nceritakan kepada kami dari

Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, -trrq ,J'6':L'o\:l'rt'f 92jL * J\b$litu;l]ffi-:t
,p'#:, ,w;t;s.u-?i ,*.fgit e; ,:i<i.s '#r'# gA
c;iit*Jt';ff.r-34T1)t t.i-3 Jt-;i (Janganlah dmn Eilal
menghalangi salah seorang dari lalian dari sahurnya, karena ia

mengumandanglun adzan untuk mengingatkan lalian dan

membangunlan orang yang tidur, bukanlah dengan mengaiakan

inii ia merapatkan tangannya

dengan melahiran ini, Yahya

telunjulotya).oq

dan menganglwnya; alran tetapi

merengganglcan antara dua jari

'* - Al Mttsnad 5: 238, dan setelatmya: Abu Abdunatrman )raitu Abdullah bin
Ahmad bcrkata, "Saya tidak mc,ndcngor hadi6 ini dari seorang pwr." Yalad ia tidak
mendeirgamya dari seorang guru sclain ayahnya sendiri, irnam Ahmad bin Hambal. Ia
juga meriwayatkan 5: 370 dari Ibnu Abu 'Adi dari Sulaiman dari Abu Ulsman. Ia
menanrbahkan, 'yaloi fajar.n Dan, juga 6: 93 dari tsmail dari Sulaiman dari Abu
Ubman. Al Bukhari meriwayatkann)ra dalam Slwhih-nya l: 123 dari Ahmad bin Yunus
dari Zulrair &ri Sulaiman. Dan, juga 7: 52 dari Abdullah bin Maslamah dari Yazid bin
Zurai' dari Sulairnan At-Tardmi secara ringkas. Dan, juga 9: 87 dari Musaddad dari
Yahya dari At'Taimi.

Muslim meriwaptkaqrya dalam,S&aiilr-nya2:768-769 dari Zuhair bin Hub dari
Ismail bin Ibratrim dari Sulaiman. Dur, juga dri lbnu Numair dari Abu Khalid yaloi Al
Ahmar, dari Sulaima dcngur redaksi: ......Fajar bukmlah bukmlah 1lang s4erti ini, -iamerapatkan jari-jrinf,a lalu mcrnbalikkanya ke bumi- akan tetapi yarg sqsrti irti -iamelctal&an jari telunjuk di atas jri telunjuk lalu nrmr{anglran kedua turgannyr.
Dan, juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Mutomir bin Sulairnan, dm dari Ishaq
bin Ibratrim dari Jarir dan Al Mu'tamir bin Sulaiman; keduurya dari Sulaiman At-Taimi.

Dalam hadits,riwayat Ishaq disebutlon, "Yalsf fajar, yartu png melintang dan
bulon pcrsegi panjang."

Abu Daud mcriwaptkan dalam Srzaz-nya l: 234 dari Musaddad dari Yahya dari
At-Taimi, dan dari Ahmadbin Yunus dari Zuhair dari Sulaiman.

An-Nasa'i meriwayatkannyr dalam Snzor-nya 2: I I dari Ishaq bin lb,ratrim dari Al
Muitamir bin Sulaiman dari ayahnya secara ringlcas. Dan, juga 4: 148 dri Anru bin Ali
dari Yahya dari At-Taimi.

Ibnu Majah mcriwayatkur dalam Szzaz-nya l: 541 dari Yahya bin Hakim dari
Yahya bin Sa'id dan Ibnu Abu 'Adi dari Sulaiman At-Taimi. Redalsi aktrimya adalah,

"Yang melintang di ufuk langit."
Ibnu IGtsir meriwayatkannp dalam At-Tafsir l: 321 dari Ibnu Jarir dari Ibnu

Humaid dari Ibnu Al Mubarak dari Sulaiman. Ia berkata: Ia meriwayatkannya dari jalur
lain dari At-Taimi. Tapi sap tidak mcnemukmn)"a ddarn Tafsir Ath-Thabai (li Jami).

S,l Qur0rubi mcriwayatkan bagian darinya dalam Al Ahlum 2: 298 scperti riwalat
Muslim dari Abu Khalid Al Ahmar, dari awal redaksinya: "Sesunggulmya fajr ...."

At-Tirmidzi juga menyebutkannya dalam .S/rahih-nya 2: 4.
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200- Ath-Thabari: Abu Krraib menceritakan kcpada karni, ia berkata:

Abu Muawiyah menceritakan k4ada tami dari Asy-syaibani dari

Jabslah bin Suhsim dari 'funir bin l\rathar, ia bc,rtata: Aku pernah

menemui Abdullsh bin I{asbd di rumrhnp lalu ia mcngeluarkan

sisa makan sahurnla, ldu kami mnken bcrgatnan)ra, ke,lnudian

dihur.ndangkan shalat lalu kani keluar untrk menunaikaa

eheht(e)

201- An-Nasa'i: Muharmad bin Ab&rl A'la mengabarkan k€pada kami,
ia bcrkata: Khalid mc,lrceritakan k€pada kami, ia berkata: Syubah
mcnceritakan kqadakard dad Sulafunandari Khaitsamah dari Abu

'Athiyyah, ia berkata: Aku be*ata kepada Ais)'ah" "Di antara kami
ada dua orang sahabat Nabi SAW: salah satrmya suka

menyegerakan buka puasa dan mengalfiirkan makan salnr, dai
yang satunya suka mengatfiirkan buka dan menyege,rakan makan

sahur.n

Aisyzh bertanp, "siapakah yang suka melryegerakan buka puasa

dan mengakhirkan malran sahpt?" Akg menjawab, "Abdullah bin
Mas\rd.u Maka ia bc*atl" 'B%itulah Rasulullah SAW
melakukamyl.n@l)

N 
- Janri' 3:520. h juga nrcriwayatkan uti scrupa dri Abu lfuraib dri.Ibmu Shalt

dari Ishaq bin Hud"aifah Al 'Aththar dri ayrrbnya dri Al Barra'. Ibmu tr(atsir
mcmyabutlur arti ini dalam At-Tafsit l:320.nt 

-swunaya 3: 143-144. t" jug" mcriwqdlmp dai Muhamrnad bin Basycpr
dari AMunalunan dri suf)/m dad Al Alnasy dri fraibsnatr. Ia juga mcriwayatlan
khabar sc,nrpa dari Ahnsd bin sulaimur dri Husain dri zaidah dari Al Arnaey dad
umrah dri. Abu 'Athiyyah, dcngror rrdaksi, ,Sddl seorurg dari kcduanya
nurgaktir*an ctralat dm buka puaoa, scdang ),mg ssnn),a lagi rncn),Egcralgt shalat drl
bukapuasa .......'

h juga mcriwayatkamrya dri Ilamad bin As-Sri dri Abu Muawiyah dri Al
Ahrasy.

Abu Durd juga mcriwayatlurnp dalam &aor-nya l: 235 dari Musaddsd dri
Muawiyah ddAl Atnasy.

At-Tirmidzi mcriwaptlannya &lam Slhairi-nya 3: 220 dri Hannad dri Abu
Muawiyah dri Al Alnasy.
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{ @ : . 4ral46KS ir,\l <rir#{i }
(...[tctapi] ianganlahkfirru canpwi nrr;elca ifii, sedang*i6,3''Wffimf"

202- Ibnu IGtsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud dan Muhammad bin Ka'ab (dan. selain keduanya), mereka
berkata: "Tidak boleh mendekatinya kefika ia sedang beri'tikaf.u(202)

203- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibatr mengeluarkan dari Ali dan Ibnu
Mas'ud, keduanya berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak wajib
berpuasa, kecuali jika ia menjanjikannya unhrk dirinya sendiri."ro8

204- N Qurthubi: Mereka mengatakan, uridak boleh beri'tikaf kecuali di
dalam masjid yang di dalamnya di lakukan shalat Jamaah.,

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu
Mas'ud.@)

4\urt 3y4rJ 1;,N\ &. F6WB $ )
{ @'oii3, ir\ ;i\e6i Ofi U6j Wut

(D an i anganlah sebahagion l<anw nlrlnwl<an lwtl
sebahagiadr yolnglain di antaral<ilnw ilengon ialrln yarrg

batil d*rr [iangorliahl knrau netrtawa fuusan] lw;na iat
lnpada hakirn, supo,ya l<snnt ilapat men:urrl<an sebalragian

dmipado lwtta fundt ototg lain iu ilengan t idorJ bethntl
ilo sa, padalwl llurnrnl nntgetalrui)

(Qs. Al Baqarah [2]: 188)

* - Tafsir l:i?A.* V"itulttca iUtot p sclain di bulm Ramadhan.
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205- Abdullah bin Ahmad berkata: Aku menrbacakan di hadapan

ayahlru: Ali bin 'A,shim menceritakan kepadamu, ia berkata:

Ibrahim Al Hajari menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash
dari Abdulldr, ia bertata:

Rasulullah sAw bersabda, 'o?i F tiEt}ji etll F,'*V
1a:: *J'# l$ (Caci naki seorang mulim terhadap iaudaranya
afulah kefasikan don ma nknuhnya merupakm kcfofuran.
Kehonnatan hartanya adalat, squti kchornutan daratnyal Q0s)

206- Ibnu Majatr: Ismail bin Taubah menceritakan kepada llami, T.:rfir

bin Sulaiman melrceritakan kepada lcami dari Abu Sinan.dari funru
bin Murrah dari AMullah bin I,Ias'uq ia bertata:

Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang berada di atas

ontanya )rang salah satu telinganya terpotong di Arafrh. Beliau
bersaua,. t-rU ,5 :rjf ruu Xbti $i ib',tli $:JL ?'i',tt tt:ir;6
,p,a;k:* .€Ly* 

.5ttVi't:y if , j6' iti {T:, 1i ;tr, V.rb'&id ,6 i5* .J a;i; nSlS zi'ji (Tahukah katian hari
apa ini, bulan apa ini dan negeri apa ini? Mereka menjawab, nlni

adalah negeri hararrt bulan haram dan hari haram.', Nabi bersaM4
"Ketahuilah, sanmgulmya hota dan darah kalicn adalah haram
bagi kalian seputi lwrmnya htlan ini, di negeri ini, di luri ini

rr1@06).... I

207- Ar-Rabi': Ibnu Mas'ud meriwayatkan:

Dari Nabi SAW bahwa beliau tcrsafaa, 3 J.it sJ.;:t!jt
F.""p datanmasalah huhCIt adotahhtf*IAUD '

N- At Mttsnad 6: 132, Sy*ir bcrksiL ,Sanad..nya, dha,rf., Akm tctapi ia
mcriwayatkannya bcrkali-kali dcngan sanad-sanad yar.g shahih turpa redaksi i'Dan
kchormatan hartanya sepcrti kchormUn darahnya.,* 

-srrnaa-nyaz: ioto.* 
-AlM*nZd3:r.
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{@ ",is';lrYt.*{6\
(Darr litnah itulebihbesar balwyolrylo dori panrbumiwn ...)

(Qs. Al Baqarah [2]: 191)

208- Ibnu Al Jauzi: Adapun (fitnah) adalah syirik.

(Pendapat ini) dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas (dan selain
keduanl6;.(zoa)

{@"'b#se5*-vY
(Dan sanfiirnalcanlah ibadah Wi fun' unvah l<mena

Nlah...) (Qs. Al Baqarah l2lz L96)

209- Ath-Thabari: Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada karli, ia berkata: Tsuwair menceritakan
kepada kami dari ayahnya dari Abdullah:,Tunaikmlah lnji dan
umrah kc Baitullafr." Kemudian AMullah berkata, "I(alaulah tidak
akan mernberatkan den kalau saja aku tidak meirdeirgar dari
Rasulullah SAW tentang hal ini, pastilah aku akan me,lrgatakan,

" Sesungguhnya umrah itu waj ib seperti haji."Qwl

210- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi mengeluarkan (dalam
Sunan-nya) dan Al Ashbahani (dalam At-Targhib) dari Ibnu
IvIas'ud, ia berkata: IGlian disunrh mengerjakan empat nat: t5L;Jj
",$3i$t;r",!$ti (Dan dirikantah slwlat, unaikanlai zakat)(es. At

T - Zaa l: 198. Lihat surah AI Baqarah ayat 217.
w) 

- Jami' 4; I 3 . syakir b€rlota, 'Khabu 
-<lhalf 

dan bacaan ydng syadz ." Bacaan ini
juga diriwaptlon 4:7, dui ubaid bin Isrnail Al Habbbari, dari Abdullah bin Numair,
dari Al A'masy, dari lbratrir& dari Alqamah, dari Abdullatr.

Ib,nu Abu Daud mcriwayatkannya dalam lI Mashahif:55-56 dri Abdullatr dari
pamannya (Muhammad bin Al As/ats) dari Abu Nu'aim deirgan redaksi,ang sama.

As-suyrthi mengutipnya darinya dalefitAd-Du,7 l;209 dan dari'AMbin Humaid.
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Baqarah l2l: a3 [dan pada ayat-ayat lainnya]). Dan hrnaikanlah haji
dan unrah ke Baitullah. Haji: adalahhaji besar, Unrah: adalahhaji
kecil.@lo)

2ll- Aft-Thabari: Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan k€pada

kami, keduanya berkata: Ibnu ldris menceritakan kepada kami, ia
berkata: Saya meirde,ngar Sa'id bin Abu 'Arubah (meriwal'a*an)
dari Abu lvla'syar, dari Ibrahirn, ia berkata: Abdullah be*ata: Haji
hukumnya frrdhu, Umrah huhlnnya sunnah.Gl l)

212- Ibnu Harrbal: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Saya mendengar Arffu bin Qais (meriwayatkan) dari

'Ashim, dari Syaqiq, dari AbdullalU iaberkata:

Rasulullah SAw bersaMa, '-dil' 1$t{$ ,{r:,iiti'ndt ;fi t}g
{i}r@.rtfr,i #,i *-*J,* ,s.i, Ci*'*r$s$
.t$lt O]3 'qtji 1t*gilah antara tuji dan umrah [dilafukan seaara

berurutan/sekaligwJ, karena kcduanya fupat menghilangkatt
kefakiran dan dosa seperti ubupan yang menghilangkm kotoran

besi, emas fun perak Dan luji yang mabitr fidak ada bolosan lak
baginya keauli Stuga).@r4

"o -ld-Duo l:208.
2rt - ldmi' 4: 14, Dm, juga dri Ya'qub bin lbmehin dui lbnu ulayyah dri lhu

Abu'Arubah.
As-Suyuflri rrngutipr:n dalmAd-Durr l: 2(D dri lhnu Abu S),aibah de 'Abd bfo

Hurndd.
Ibnru Al Juzi dulmrt Az-Zad l: 2M dcngm rodalai:

"Sesrmgguhnya ia sunnah dan tathavryu'."
.dl Qurthubi menyebutlonnya dalanr Al thtt n 2: 346 dcngrr rcdalsi: Dri Abu

Ilanifatr bahwa ia nrwajiblmnya ssp€rti hlji. DuU juga kscna ia marpoLm &uuralt
Tsabitah. De,mikianlah ng dikatalrrr olch Ihru Masbd dm Jabirbin AMullah.

"'-AlMusnaf,J1c44-t45.At-Tinnidzi dalam,stailr-nya4:2t-

shahih gharib."
An-Nasa'i meriurayatkannya dalam Snzaz-nya 5: 115-116 dri Muhrrmad bin

Yahp bin Ayyub dari Sulaimur bin Hibban bin Abu lGalid dcngan redaksi, "Hqii )mg
mabrur,n

Ath-Thabari mcriwayatkannya ddam Al Jani' 4:222-223 dsri Abduf,ah bin SeId
Al Kindi dari Abu Khalid Al Ahmar, dan dEi Ibnu Hrmraid dri Al Hakun bin BasJ,ir
dri Annu bin Qais dcngur rcdalni )ang sam8.' As-suynthi meirgutip dri mereka (sclain Ahmad) dalarnAd-Du'r l:2ll dm dri
Ib,nu Abu S)raibatl, Ibnu Khuzaimah dan lb,nu Hibbm. Ia nrcnunbalrlon,,IldaL sarwtg

T$s| lbruIvlrrr'uil



213- Al Baghawi: Ali bin Abu Thalib ditanya tentang firman Allah
SWT: i.ifrV #l*2V (Don sempurnakanlah ibadah haji dan
'urnrah karenaAllalr)

h b€*ata, "Kamu berihram untuk keduanya (haii dan umrah dari
rumah-runeh kcluarganru. "

Pendapat senrpajuga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.Gr3)

is itl <9, t* K:";:r't;rv Sj l;ii'u ffil 6,iJ86 f )
{@i x;

(Jikal<ilnw trr:l<efung [terh.alang oleh nrusuh atmrl<mena
sakitJ, maka [setrtehhldhl kr;rrbolrJ ydrrg milnh didapat,
dart iangan l<frnuu menailqn l<epalamu, sebebrm l<o$art

sampai di tenpt peny errteliharvry a.,,)
(Qs. Al Baqarah l2lz 196)

214- NBaghawi: Segolonsan oirrr" berpendapat bahwa segala hal png
menghalangi sampainya seseorang (yang hendak menunaikan haji

fcalhafl) ke Baitul Haram dan pelaksaftmn ihramnya, baik itu
musuh, sakit luka, hilangnyi biaya atau tersesatnya kendaraan,
semua ini menyebabkannya boleh melakukan Tahallul.

Pendapat ini pula )ang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud.@la)

mulonin pun yang dalan keadaan ihram pada hari tersebut lcecuali dosanya alcan hilang
bersamdan dengan tenggelanuya matahai."

Al Baghawi meriwayatkannya ddam Al Mablim 1: 145 dari Abdul Watrid Al
Malihi dari Abu Manshur As-sam'ani dari Abu Ja'far Ar-Ray5aani dari Humaid bin
Zanjuwaih dari Ibnu Abu Syaibatr dari Abu Khalid Al Ahmar, deirgan r€daksi, ,,Dan haji
mabrur tidak ada balasan lain baginya keanali Surga,',

ztt - Ma'alim l: 145. ez-ZamaiOspri meriwa=yratkan 'artiny" dalam Al Kapysyaf l:
1 19, 4an Ar-Razi dalarn Al Mafatih I : 157.

2'o - Ma'alim l: 148. Ibnu lGtsir meriwayatlonnp dalam At-Tafsir l: 335 deirgan
redalcsi: Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari lb'nu Mas\rd dan Ibnu Az-Zubair (dan lain-
lainnya) bahwa mereka b€rkatc "Terkepung itu adatah dari musuh, atau sakit atau ada
anggota tubuh yang patah.'
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215- Ath-Thabari: Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Husyaim menceritakan kepada katni dari 'Umarah bin

Umair dari Abdurrahman bin Yazid: Bahwa Umar bin Sa'id An-

Nalfia'i mernbacaTalbiyah untuk Umrah. Ketika ia sampai di tanah

yang berlubang (tanah yang retak-retak), ia digigit binatang berbisa.

Ialu teraan-temannya membawanya ke jalan unttrk merninta

ke,pada oraog agar menyembuhkannya. Ternyata mereka bertemru

dengan Ibnu Mas'ud. Lalu mereka menceritakan kasus png terjadi

padanya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hendaklah ia

menyrruh agar dibawakan hewan korban, dan jadikanlah satu hari

sebagai tanda. Apabila hewan korban telah dise'mbelih, hendaklah

ia bertahallul dan ia wajib mengqadha Umrahnya.u(2ls)

216- Ibnu Al Jauzi: Tempat penyembelihannya...: Adalah tanatr haram

(kawasan Haram).

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Hasan (dan selain

keduanyal.@to)

2'5 - Jani' 4: 41. kisah ini diriwalatkrn secra panjmg lebu dari Tainim bin Al
Muntashir dari Ishaq dari Syarik dari Sulaiman bin Mitran daii Urnratr bin Urnair dan
Ibrahim dengan redaksi, "Ia menytnth agar dibelila1 hewan lorban lalu kalian
menjadilwn satu hari sebagai tanda. Apabila heu,an lorban telah disenbelih, hendaklah
ia bertahallul dan ia wajib menunailwn umrah pada tahtm dqannya,"

Dan juga 4: 4l4l dari Ibnu Basysyar dsri Muarrrnil da{ Su$nn dari Al Atnasy
dad Umarah secara ringkas dengan perbedam pada redaksi. Dan, juga dari Abu As-SaIb
dri Abu Muawiyah dari Al Alnasy dari Umsali dengrut pc,lbcdaan-pc,rbcdaan pada
redaksi. Dan, juga dari Muhsrrrnad bin Al Mutsanna dad Muhamnad bin Ja'far dari
Syubatr dari Al Hakarn dari Ibrahim An-NaldraI dari Abdtmatman bin Yazid de,ngan

redaksi yang sama. Di dalanurya disebutkan: Umarah bcrkata, 'Culorplatr kamu
meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ......." Dan, juga 4:4243 dari
Ya'qub dari Husyaim dari Al Haiiaj dari Abdurrahman bin Al Aswad dari Ibnu Mas'ud
de,ngan r€dalsi ),ang sama.

2t6 - zad l: zos.
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(... Jillo, adt di antaranw yong skit dttt ada gor.ggurrrJ iti

lr"p alarry a tlalu ia bq atlan l, mal<a w aiiblah atasrry o b*fr.il.
yahryaifl.t:bapuasaatmbqseilelcahatmbqlcorban,

Apabilal<otrru tplah [muasa] cmvtn, malabogi siapa yarJg
tngtn mengerial<arr' unvah sebehnn haii tdidolarn bulan
lwiil, [waiiblah ia mmyunbelihl l<orban yolrrg nrudah

ilidapat. Tetapi iika ia ti,.dak menerntlcmt tbin.,aialnstorban
atau ddak marrpul, mako waiibbupnsa tigahari dalurJ
nrasalrali am, a4uhhori tlngil apabilal@u telah pulang

l<crtdi...) (Qs. Al Baqarah l2l: 196l

217- As-suyuthi: sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humai4 Ibnu Jarir dan
Ibnu Abu Hatim mengeluartan dari jalur Ib,rahim dari Arqanrah
dari Ibnu Mas'ud: Tentang firrnan Allatr: t;$lV (Jika kamu
terlrepung [terhalang oleh musuh atau luretra sakitfi.Ia berkata:
Apabila seseorang membaca Talbiyah untuk haji ralu ia terkepung
malca ia bisa menyunrh agar dicarikan hewan korban yang mudah
didapat. Jika ia tergesa-gesa sebelum korban sampai di tempat
penyembelihannya, misalnya ia mencukur ke,palanya atau memakai
minyak wangr atau beroba! maka ia hanrs membayar fidlNah, baik
itu dengan berpuasa atau bersedekah atau berkorban. puasanya

selama tiga hari, sedekahnya dengan tiga sha'kepada enam orang
miskin, masing-masing orang setcngah sha', dan korbannya dengan
menyembelih seekor karnbing betina.

*lrsl (Apabila kanu telah [merasal aman):h berkata: Apabita
ia telah sernbuh dan melanjutkan perjalanan menuju Baitullah, ia
boleh bertahallul dari haji de'ngan (mengerjakan) umrah, dan ia
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harus m€nunaikan haji pada tahuu depannya. Iika ia pulang dan

tidak melaqiutkan perjalanan)a ke Baitullah, ia wajib memunaikan

haji dan umrah. Jika ia pulang dcngan melakukan haji Tamatttt'

pada bulan-bulan haji, ia tranrs menyembelih hcwan koftan yang

mudah didapat, )raihr scekor kambing betina. Jika ike tidak

menemnkannya W 6\d5t#O$'fi'rrn" (Mtu waiib

berpuosa tiga lwri dahm masa luji don tujfi ruri fiagil apabila

kamu telah pulang kenbafflAnl

218- Al Qurthubi: Di antara bcntulc Tamattu'dengan urtratt kepada haji

adalah Qirao. Jika ia telah sampai di Mekkah, iahanrs thawaf untuk

haji dan umrannf sahr kali thawaf lalu menunaikan Sa'i satu kali

sekaligus.

Atau ia melakukan thawaf dua kali dan Sa'i dua kali. Bagi ulama

png berpendapat sePerti ini, )raitu Abu Hanifrh (dan selain

keduanya).

Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud.@rE)

219- Al Qurthubi: Dinanrakan Tamatfir'karcoa ia menikmatinya dengan

menggugurtan salah sahr dari &a perjalanan ....

Ibnu Al Qasim bertata" "Kareoa ia bertamatfir' sekaligus )rang mana

orang yang berihram tidak boleh metakukaonya sejak waktu ia
bertahallul dari ihram sanrpai ia me,nrmaikan haji. Dan ini lebih

umull.tt

't'-Ad-Durr l: 212-213, dan sctelatrnya: Ib,rahim bcrlota: Aku mcnyebutkannya
kepada SaId bin Jubair. Ia berlota, 'Demiki&lah ymg dilotakan oleh Ibmu Abbas
berlcenaan dargan hadits ini secara keseluruhan.' Tapi saya tidak menemulonnya dalam
Tafsir Ath-Thabari dari Ibnu Masbd. Barangloli ymg dimalsud As-Suyuthi adalah yang
diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Al Jami' 4: 89 dri 'Lrbaid bin Isnrail Al Habbad
dri Abdullah bin Numair dari Al A'masy dari Ib,rahim dari Alqamah dcmgan rcdalci
ymg sama, turpa mcnyarnbunglonnp kepada Ibnu I\fastrd (tidak meriwaptkannya
srraantaushu[),

218 
- Ahfunt 2:369.Ia berlota, 'Ad-Daraquthni mcngelurlmnya dalam,szzaz-nya,

tryi ia nrmvonimya dla'if." Yang dimalcsud Al Quthubi disini addatr tamattur sccara
batrasa, bulen secara rcrminologi.
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Inilah ).ang tidak disukai Umar dan Ibnu Mas'ud. Keduanya atau

salah safirnya berlcata: Salah seorang dari kalian mendatangi Mina
semenEra zakarnya (penisnya) mengelarkan mani (sperma).@t')

{@ uJfrfrii'6r1\
(Nhrciml hdi ditolahbebuapakd$l yang ilhnal,,Jami ...)

(Qs. Al Baqarah l?k L97l

I

220-. Ath-Thabari: Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik
menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash
dari Abdultatr:

Firman Anah: 'UJEi{t{Jt 6u*t 1 haji adatah beberqa
bulan yang dimaHumi). h b€rkata: Syawal, Dznrlqa'dah d"n
sepuluh hari dari bulan DanlhiSah.@zol

221- Ath-Thabari: Ibnu Basys5nrr meneeritakan k4ada kard, ia berkata:

Abdurrahrnan menceritakan k€pada kami, ia ber*ata: Sufy,an

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim dari Thariq bin
Syihab, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mashd tentang

peretnpuan png ingrn menggabungkan hajinl6 delrgan umrah.

Urk"-ia menjawab, nAku mende,ugar Allah SWT berfirman, U31'UJ,t33i71 (fMusin\ haji adatah beberapa batan yine

?te- Ahfutr 2:372-373. Disini yang ia nuksudlor sdalah Tsmattu'meirruut istilah
fuoaha.' u - Jani' 4: I15. As-suyuthi mcngrrtipnya drinya dlilan Ad-Dtrt lz 2l8dan dari
Waki', Sa'ib bin Manshur,Ibnu Abu Syaibah,'Abd bin Humaid,Ibnu Al Mun&ir,Ibnu
Abu Hatimdan Al Baihaqi dcnganredaksi,"Dan sepuluh malam dari bulan Dzulhijjah."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyra dalam Az-Zad l: 209. Al Qurthubi
menycbutkannya dalam lI Ahlcan 2: l&2..lajuga rncriwayatkan: "S1a.wal, Dzulqa'dah,
dan Dzulhijjatr keselunrhan." Ia menisbatkannya kepada Ibnu Mas\rd Ibnu Umar dan
lain-lainnya.

Ib,nu lGtsir meriwayatkannya dal ut AbTafsir I : 342.
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dinakluni): Aku tidak melihatnya kecuali pada bulan-bulan

haji."tzztl

{@..'du.
(Barutgsiafla yfrW nrlnetaplcm niatnya dalanrbulan iat
al<an nengerial@rrhdi, mal@ dnrtkboleh rdats, Wwt

tetik danWcmtah.bcntaltarJ di dnlm nu$d
hdi...l (Qs. Al Baqarah l2l: 197)

222-

223-

2r 
- Jqn{4: I19. Ia juga nrcriwayatkan 4: I l8-l 19 dei Naft bin Ali Al Jahdhami

dari ayahnp, dari Syrbah, dari Qais bin Muslim. Di dalannya disebutkan: Syubatr
brkata: Tidaklah ahr bcrtemu Ayyub lccuali aku menanpkan lcepadurya tcntang hadits
Qais bin Muslim ....... IGtmya melanjutkan: tvlatra Ayyub b€rkata lcepadahr, nDari

siapa ia mcndryatlo khabar sepcrti ini ? Qais bin Muslim me,nceritakan kepadamu dui
Thariq bin Syihab bahwa ia bcrtarya kepada Allah ?!.,

As-Suynthi mengrrtipnyr darinp dalunAd-Dtrr lz 218 dan dari Ibnu Abu S),aibah,
Ibnu Abu Hdim dan Ath-Thabarani dcngan rbdalcsi: Bahwa ia diturya tentang
mcnunaikan urrah pada bulan-bulan haji. Maka ia memjawab, "(MusinJ haji adalah
bebuapa bulan yang dimakfuni). Tid*boleh meirunaikur umrah di dalarmyr.,

Ibltu l(asir mcriwayatkrnnya ddam At-Tafsir l: 343 dari Ib,nu Abu Hatim dari
Ahrrad bin sinan dari Abu Muawiph dari Al Atnasy dari eais bin Muslim dcngan
redaksi, "(MusfnJ haji adalah belerapa bulan yang dinaklwiL Tidak boieh
mcnunaikur unrah di dalannya.n

AtBa ini hricntangan dengan bolehnya menggatung antara haji dcngan urnrah,
baik itu dengan Qirur atau Tamattu'. Pcndryat yang masytrur "dalah bahwa hari Arafah
dgr hari-hri Tasytiq mcrupakan hari-hari yans tidak boleh menrmaikm urnrah di
dalanmva4'- ?ad l: 210. As-Suyuthi mcngutiprya dzlrrrrr Ad-Dun l: 2lg dri Abd bin
Humai4Ihru Al Mund4ir dan AI Baihaqi dcngam redalcsi, "Fardhunla adalah lhram."

Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud berkata: Yaihr membaca talbifh
dengan suara keras dengan (niaQ haji dan ihrarn.C222)

As-Suyrthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkair dari Ibnu Mas'ud:
"Ai 6i.6i ;i3 lnarangsiapa yang minetapkan niatnya dalant

bulan itu akan mengerj akan ttaj i). llberkata: Talbiyah.@)

3r4 S i 3fi , { ; i{., {"'A"i €4. 6j {:b



224- lbnu-Hauibal: 'Ali "Uin Abdullah menoeritakan kepada kami,

Ilammad bh Zaid mcocerihkan kceada kami dari Aban bin
Taghlab dari Abu tshaq dari AMunabman bh Yazid dari

Abdultah: Ia menututan bahwa Nabi SASI membaca: i,-iitt US
.u-i iiSrj:t-l;ii,r cS u'W i ctj 'gltf Uh, menenuhi
putgilot-Mu Ya Atiah ah.,;*r*rtt pttgilan-Mu Aht
mqwuhl pttgllaa-Mu tiofo sehtttt fugi-Mu alat nenqthi
pugilan-Mu e&oryuhntu pt1ifu,n dan nitonat dalah milik-
Mu10rll

225- Ibnu lGtsir: Dari Ibnu Abbas bahwa ia bertaa: "A!<r1.l-.6j;:r
(Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalant bulan itu akan

mengerjakan laji):Tiddrbaik orang yang Elah meinbaca Tdbifh
untuk Uali tinggal me,netap di negeri Qain).

Ibnu Abu Hatim bedota: Diriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud dan Ibnu

Az-Zabair (dan selain keduaaya) riwayat de,mikian.@

22G Ath-Thabari: Abdul I{ami menceritakan kcpada kami, ia be,rkaa:

Ishaq mcnoeritakan kq.da kami dari Sfik, dari Abu Ishaq, dari
Abu AI Ahwash, dari Ab&rllah:

Firman Allah: g;t$ (Malu ttdok botett_t-Sats): Ia bertata: Rofats

adalah menyetrbuhi p€rcNrpuan (istcri). @2O

227- Ath-Thabari: Ab&rl llsmid bin Bayan reitakan kcpada karri,
ia bc*ata: Ishaq mengabartan k€pada kami dari Syerik, dari Abu
Ishaq, dari Abu AI Ahwash, dari Abdullah: i{fi 43t:a$i lOan
berbantah-bantatan di dalarn masa mengerjakat lwji) la berkata:

IGmu mendebat t€,maomu hingga me,mbuatnya marah.e27)

* 
-Ad-Dtrr l:218.* - At Musnad 5: 343. An-t'tssa'i ruiwayatlmnya dalam.gunaz-nya 5: 161 dari

Ahmad bin 'Abdat dri Hamnad bto Zrid" At-Tirmidzi rmyebutrya dalam ^Siairft-nya4:41.u Tafsir l:344.' tti - Jami'4:130. As-Suylrthi rrmgudpn1la darinya MunAd-D*r l: 220 bcscrta
atsar bcrikutrya" Al Baghawi ruiwayathp dalam ,ll Ma'alim l: 153 dengan
redalsi: Yaitu bersctubuh.u - Jami' 4: l4l,Ibmu KSir rrcogrtiprnya drinya dalErr- At-Tafsir l:264 Dm,
juga As-suyuthi bccrta atsr ecbclunrrya Al Baghawi mcriwayatkmnya dalam l/
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')&;$ lrp\:t1 ?$fr :t ilii Yt# )
{ @ . . ?:"7 rK ti>'$7At 4i
(...Ivlldl<aqabilf, lcafiwtclahbefiolilkilff i'Ardah,
bqzik*lahl<epadnNlah,tiMavy'arillwrmuDan

betziki:t{ah [ilengdn rwryebutl Allah sehqgahnorlta yorrJg

ditunit/rllrrlvNya l<@ilarlnu...) (Qs. Al Baqarah [2] : 198)

228. Ibnu Harnbal: Abu Muawiyatrmenceritakan kepada kami, Al
A'masy : mence,rital<an kepada kailti dari '[.Imarah, dari

Abdurrahnran bin'Yazi4 ia berlcata: AMullatr berkata: Aku tidak

melihat Rasulullah SAW menunaikan shalat kecuali pa&
wakfimya. Kecuali shalat Maghrib dan ts1ra dan Jam'

(Muzdalifrh)tog dan shalat &jar pada hari itu sebelum

wakfimya.@za)

Ma'alim l: 153 dargm rtd&i'Ecrbantalr{mtahm disini adalah saccmng nrodcbet
arnannya hing! raernhtalryrr mmh.'

Al Qudrnbi nriflrFduuq/a dslam /, lhlcart 2:3t7 fugpl rodtksi, "Ksrnr
nrendcbat *sama mrnlim hinga ilEilrbush)rarnfiah 1rug bcralfrir @ satingrnarcaci
malci."

t@ Lilu irtr'jut Ma Istalun &r Mu'jax Al Buldan (gr)
* - ll M*nad 5: 23O. h jrrp mcriwaydkmnyt 6: 57 dri Abu Muawiph dan

Ibnu Nurnsir dri Al Ahasy. Dur, juga 6: E8 dari AMurraturur &ri Su6m &ri Al
Atnasy dcngan rodatni yang bcrteda$eda, dm dsri Abu Muawilah (secma bemlang-
ulmg).

Al Bullmi nreriwayailonnyu r&trlut Sluhih<rya 2: 166 dffi Umar bin Hafslt bin
Ghi),ats dri aphnyadari Al Atnasy.

Muslim rncriwayatkannp dalam ,Sfrcfuf,-aya 2: 938 dri Yatrya bin Yahyq Abu
Bakar bin Abu Spibatr &n Abu Kuraib, sermrmya &ri Abu Muawifh.

Ia juga nrcriwaptlonnya dsri Utsman bin Abu Sydbah dan Istraq bin Ibrahim daii
JEir dui Al Atnasy. Ia bcrkatq 'Scbclum weltuirya ketilo malam nrasih gelap."

Abu Daud meriwayatkmnp dalam Snaan-nya l: 193-194 dari Musadda4 dari

AMul Wdridbin Zyad, Abu'Awanah dan Abu Muawiph dari Al Alnasy.
An-Nasal mcriwayatkmnya dalam ,Sunaz-nya l: l9l-192 dari Qutaibah, dari

Su$nn dari Al A'masy. Dan, j"ga 5: 262 dari Muhanrnad bin Al 'Ah' &ri Abu
lvluawilah. Ia juga rncriwayatkmya 5: 254 d8ri Isrnail bin lvlas'ud, dri lftali4 dari

Syrtatr, dari Sutaiman, dari Umamh secara ringkas deirgan rcdalsi, "Kecuali dr Jam'
den Arafah."
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229- Ibnu Harnbal: Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu mendengar Abu Ishaq

menceritakau dari Abdurrahman bin Yazi4 ia berkata: I(ami
menunaikan haji bersama lbnu Mas'ud pada pemerintahan Ut$nan.

IGtanya, melanjudon: Ketika kami wukuf di Arafrh. Katanya,

melanjutkan: Ketika matahari telah tenggelam, Ibnu Mas'ud

berkata, "seandainya funirul Mutsnininb€rtolak sekaraog, mata ia

Katanya, melanjutkan: Aku tidak tahu apakah kata-kata Ibnu

Maslud yang lebih cepat atau bertolalarya Utsman.

Katanya, melar{utkan: Maka orang-orang mengendarai onta-onta

mereka dengan cepatllo, tapi Ibnu Mas'ud tidak menambah

kecepatan ontanyallr, hingga kami tiba di Jam' (Muzdalifah). Lalu

Ibnu Mas'ud mengimami kami shalat Maghrib. Kemudian ia
meminta makan malamnya lalu makan malam. Kernudian ia berdiri

lalu shalat Isla. Kemudian ia tidur, dan ketika awal fajar mulai

te6it ia bangun lalu shalat Subuh.

Katanya, melanjutkah: Malca aku bertanya kepadanlra, "Mengapa
Anda menunaikan shalat pada jam-jam seperti ini?u -Ia
menunaikan shalat Subuh pagl-pagt sekali ketika banr muncul sinar

f^jut"-.Ia menjawab, usayia pernah melihat Rasulullah SAW
pada hari ini dan di terrpat ini menrmaikan shalat ini pada jam-jam

ini.u@e)

At-Tirmidzi mempbutkannya dalatn Shahih-nya 4: 124, drn Al Qurtttubi dalam Al
Ahlram2:399.

"o Lihat Al Mulam Al lYasith (uut g,i)
t" Lihat ruaz At Arab (6.llt)

. ttz LrhatAl Misbah Al Munir (or.t A)
* 

- Al Musnad 5:342.Ia meriwayatkan bagan darinya 6: 31 dari Yahya bin AdanL
dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdunahman bin Yazid de'ngan redaksi, "Kami bersama

Abdullah bin Mas'ud di Jaru' , lalu ia menunaikan dua shalat yang setiap shalatnya

dilcumandangkan adzan dan qamat, lalu ia makan malam di antara keduanya. Kernudian
ia shalat fajar hingga fajar terang atau ketika fajar baru menyingsing atau ketika belum
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m€nyingsing. Kemudian ia mengatakan, 'sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
"fusungtrtnya &u shalat hi di tubatt dari watnurya dt t*tpu ini. orang-orang tidak
bolerh sanpai di Jutt'(Mwdalifah) sanpai nsdca statat *ja, dan shalalfaiw-adalah
padatubuki."

- -L ire mcriwayatkur 6: 144 dri Abdunazzaq dari Israil dari Abu Ishaq dengian

Ilab1 -:sa),a 
Holak dei Arafrh bcrsura Ibnu Mastrd. Kctika ia sampai-di

Mtrzdslifah, ia mcnunaikan shalat Itlaghr.ib dm Isya, masing-masing dcngan satuadzan
dsn saltf qamat' dan ia mcnplingi antara kcduanya deirgan malcan i"f"-. Kernudian ia
Iq*, ry" kqka ada yang rmgrtalcm: 'Fqirtlah mcriyingsing", ia meirrmaikan shalat
fajar. Kernudian ia berlota: scamgguhnya R$ulullah s.lw ulsauaa, ,,sesungguhnya
&ta slulat ini dimwdu*an dari waHtmya di ta npat ini. Adapun shalat'Maghri{oraig-
oygn-g tidak sutrpai disini hhga nas* wahtt Isya,. Adaptu shalat fijar, napa"ia
dilalarlcan pada walar lzf." Kemudiur ia wuku{, lalu kctika iagi telah terang ia berkata,
"Jika Amirul Mukminin benu, ia akur bertolak sekarang." ta-berlota: Uatca i'aat sampai
AMullah menyelesaikan perkataa nya, Utsman sudatr bertolak

_ Ia juga meriwayatkannya 6: 185 dri Hasm bin Musa dari Zuhair dari Abu Ishaq
dengan redaksi, nAbdullatr bin Maslrd menunaikan haji dan Alqamah menyuruhlu agar
menananinya. tvlaka fu p* rnenenraninya dan selalu 

-bersarnanya., 
talu ia

SulrbuJkan haditurya Kcrika fqir menyingsing ia berkata: bmgunlah! Malca ahr
b€rkatq "wahai Abu Abdrrrrhrm, saya belum p"-*, metihat anaakaut pada waktu
6€p€rd ini." Ia berha, "scernguhrya RasffI;h SAW tidak **"1ro -shalat 

padajatini lrccuali sldstini, ditcrnfAai dan dihai ini.t'

- Ab&dlah b€rldr, "Kc&a:Tarmupah *d* png di rubah dari walrunya (Fng
scbenunya): sh"lrt l,{ashib saels ormg-Geg tiba di uuzaalifah dan *a"t s"uut
kctika fajr terbit" Ia berkata, "Ahr rclihat nrnrtuttatr SAW nrelalokan d€Nnikian."

Al Bul&ei dslsn Stt4tilaya 2:.164-165 dgi Amm bin KhEliddri Zuhair dri Abu Ishaq. Rodatci p€rtaman)ra Eratah: AMullah rnenunaikur haji latu
Icarni tiba di Muzdalifth podt wdtu adzur shatat Is},ro atau mcndekati itu. Lalu ia
!r?-ry*h seseormg rmnrk_adzm dm qamat lalu ia shalat Maghrib dan shalat (sunnah)
seielatmya dua ralaat Lalu ia makan malarn lGmudian ia menyunuh agar
dihmandarghn adzm ql qgrd latu ia shrlat Is),a dus rahat. IGtika a3r, totit';"b*q! "Sesrmgguhnya Nabi SAW tidak menunaikan shalat pada jam ini ....,
- Ia jugameriwayadornya 2:166 da.i Abfullsh lbnu Rda aari rsrait dri Abu Istraq
dengrr redaksi: I&nri kstur bcrsma Abdullah nrenuju M€H53h, kemudian kami tiba di
Jam'(Muzdalifah) Iatu ia !he!c era rahst, mring-masing "hd; a"nga" s"n adzsn &n
sdu- qamat dan ia rmtyelingi maa keduanya dcngm rnatan mAam. Lalu ia shalat fajar
ketika fajar tqbit. Ada },ang ruudekur: ketika fajar telah tqbit, dan ada rryrg
ry-q"@, 'Ketilo fajar behmr teftit.n Kernudian ia berkata: sesungguhnya nasututtd
SAW bersabdr, "Sesurgguhnya dua sharat ini dirubah waldunya ta*i"l"r,i sehartrsnp)
!i tlm.nat ini: yalcni Maghnt dm Is,,a,. IGrcna itu o,rangorang ia"t-Uoi"t, sarysi'd
Janr'hingga masuk watdq I$,'e (hingsa mercr.a memunaikir shaft Isya), dan shahl iaju
dilakukan pada waktu ini.' Kemudian ia wutuf hingga pagr telah t "*g Kgmudian ia
bc*atq "Kalau AmiruI Mukminin beau, ia *ur Uertotit-sekarang dan-ia atcur sesuai
sunnah." saya tidak tahu ryaloh perkatam Ibnu Mas,ud }a r-g t.biL cepat atiu
bcrtolaknya utsrnan. lvlalra ia tcrus rncn€rus mc,rnbaca Tatbifh ;rrert ia nretempar
Jarrah Aqabah poda hari raya hltm.
. As-suyrthi nurgrrtipnya drlm ad-Dtn t:22s dari Al Bulfioi deirgan redalsi

riwal,at Abdullah bin Raja', dan Muslim dm.Abu Daud scrta An-Nasa,i. t rrrp"r",r



230- An-Nasa'i: Al Qasim bin Zakariya me,ngabarkan kepada kami, ia

berkata: Mush'ab bin Al Mqdam me,nceritakan kepada kami dafi

Daud dari Al A'masy dari tlmarah dari Abdurrabman bin Yazid

dari Ibnu lvlas\rd: BahwaNabi SA$rmcnjemak shalat tvlaghrib dan

shalat Isya di Jam, (uuz0aliaD dcngm sahr iqamat tanpa

menlrclinginya dcogp shalat sm1h dm tidak pula setelah sclesai

masing-masing dari sbalst tcrschrt@

{@ &tai&(fLa&rt rS'*Y
(Kerudian befiolaldah l@w dui temDu butolal"wy a

orottg.srmtg fuW dk [' Atddi...)
(Qs. Al Ba$rah l2lz L99l

231- Ibnu Harrbat luir mcrceritatm k€pada kami dari I^aits dari

Muhammad bin Ab&nrahman bin Yazid dari apbnya, ia berkata:

Aku bersama Aber[ahhingga ia sryai di Jamrah Aqabah. [alu ia

[glkata" nCarikanlah banr rmtuHnr"" Maka akg prm memcarikaurya

rmtrknya. Lalu ia bcd5gta k€pqtahr, "Peglog tali kekang onta ini.n

Kemudian ia kcmbali kepada onm54@t)

ymg ia maksud adalsh hrdit3 riwalt scbdumSn Al Qnthubi mcriwayatlmr dalun.l{l

2t t-n2: 401 bahwa ia mcnyelingi eu shah utcbrr dcngn rr dffit malam'-----r$: 
iro-rr*y, Sz 2.6ri. hiugp nrcriwaydmla dri Isa bin Ibrahrrt dri Ib,nu

\Vahb, dri yrmus, aari Ibmu Sytab, dri Ubsidithh bin Abdullah dri ayatrnya dcngut

rcdaksi, "Rasulullah SAW rajmak Salld fragtrft d- "h"l{ Isya tanpa

nmlretinginya dcngp shalfi 51mnah. Bclialr shdd MagFdb tiga rakaat dat shalat Isya

aua-ratait; Ini bcrtcnturggr dcngE m ecbdumya ymg nrnyebutkur bahwa ia

nmyelingi utra shalat Itladrtt Am Orlf lry! dcngp Inakm malam lalu ia bcrdiri

dsr ;€ilrnEih shalat IE/a-
-- -i - At Mysrud O: 62. ta;ug! nsiwr:drmp 6: 20 dari Rsuh dan Muhamnad

bin JaTr, dari Syrbatr, Oui trl-ttalc1m, ari nnninr, dri Abdgnaftman bin Yazid

dcnggr t;drkti y.rrg t -" sccarr ringtas. Pi dalurrrya discbutlon: Ia meirjadilor

S"fiilrh rti scbi,latr kirinya dm lr,Ihi di scbelsh krnam)8. Dan, juga 6: 94 dari

Muhumad bin Ja'far a*gr, rEdslci )reg sm& Dur, juga 6: 20 dari Rfirh, dari

Hr*r4 dari Hanrnad tin ttratim Di dalmya discbutkur bahwa ia masuk ke tcngalt

i*rU*, lalu mclangkah lcc d€pm jmrlh dm nnjadih bukit di atas pmggunpya dan

lcemrdim mclenpar janrah (iunrah).

Tgsirlbnulvlds'u,i! ' F';zX



Dur juga. 6: 7l dari Yahfa dri AI Mas\rdi dlri Jami' bin Syaddad dari
Abdurrahman bin Yazid dengan redaksi, "Say,a melihat Abdullatr masuk ke dalam
lembah dan menjadikan jarrlrah di sebelah kanurnya lalu menghadry ke arah Baitullah.
Kenrudian ia melenprnya dcngan tujuh kaikil dimana rmtuk ectiap kcrikil yang
dilcnprnya ia iringi dcngan bacae talrtir. trGnrudian ia bcrlotq ,Demi Dzat ysnS tidak
ad8 TUtrm selain Diq di tcnrpat inilah einah Al Baqarah diturunkan."

Dur jugE 6: 8l dri Waki' dri Al Mastrdi png redaksi awalnya: Ketika Abdullah
tiba di Jamrah )aitu Janratt Aqabah. Di dalrrnya discbutkan: h nrcnghadap'Kstahn
ecbagsi Smti dari "Baitullah', 'Dari sini ... ia rnclcnparn scbagai gurti dad kata ,Ini ...
addah tcnp* bcrdiri'.

Dan juga 6: 167 dri Abu Muawiyah dari Al Alnasy dri Ib,rahim sccara ringkas. Di
dalarmrya discbutkan: Maka dikatakan kepadanya, "Orang-orang melenparnp dari
atas.' [a bcdot , nDemi Dzat yans tidak ada ltrhan selain Dia ..." Dan, jusa 6: l7l dari
Sulaiman bin Hayyan dari AI Atnasy dari lbnhim. Di dalanrnya discbutkan: Alu
bertanp orang-orang tidak melcrnpamya dari sini?" Ia menjawab, 'Ini adalah ....'

Ia juga mcriwayatkan 5: 33$335 dari Abdurrazzaq dari SuSnn dari Al Alnasy
deirgan redaksi: Abdullatr melcnpar Janrah &ri saluran air (yakni lanbah). AIar
bertanya, "Apakah dari sini ia melenparnya?" Ia menjawab, "Dari sini, &mi Dzat yang
tidak ada Tuhan sclain Dia ....n

Dan juga 6: 43 dari Yahya bin Adarn dari Suflan dari Al Alrusy dcngan redaksi:
Alor melihat Abdullsh mclcnpr jsrnrah $urrah) dari dalam lenrbatr kenlrdian ia
bcdcats, 'Dcmi Dzst png tidak ada Tuhan scLin Dia, disinilEh beliau berdiri ...."

Dur juga 6: 175 drri Ya'qub dri ayahnya dri lb,nu tshaq dari Abdunahmar bin AI
Aswad bin Yazid An-NaHreI dri pamannya Abdunatrman bin Yazi4 deirgan rcdalsi:
Aku bcdiri bersarna Abdullah bin Mastrd di d€pan Jdrrah. faita ii b€rdiri di
hSdapann)ra, ia berlcaa: Dcmi Dzot yang tidak ada Tfirur selai Dia, inilatr tenpat
ditunrnkannya suratr Al Baqreh pada walar beliau rnelenpamya." Katanya
melanjutkan: tGmudim Abdullah bin Mas\rd rrelcnparnya dcngar h1iuh luikil dengAn
mqnbaca talbir untuk sctiap kcrikil ymg ialcryr, kemudian ia pergi.

Diriwayatlon pula 5: lS4 dd Abu Balor Al Qathil dri Abu AMurrahman
Abdullah bin Ahmad bin Muhanrmad bin llambal dari ayahnya dri Husyaim dari
Mughirah dri lbrahiq dcngEn rcdalci: Sap melihat lb,nu Mas'ud melcrpar jamnah,
Jamrall Aqabah &ri dalam lcnrbah. Kcrnudim ia bcrkata, "Demi llzat yang ddak ada
Tirhan selain Dia' inilah tarpat ...."

Al Butfiari meriwayatkann)ra dalam Shahihayt 2: 177 dari Hefsh bin Umar dari
syubatr d,ri AI lrakun dari Ibrahim sepcrti dwapt Ahrnad dari Abu Mruwiyah, dan
setelahnya: Abdullah bin Al [Idid b€rkat8: Su$an mcnceritakm kspada karni, AI
Atnasy mcnceritalon lhabar ini.

Dan, juga 2: 178 dari Hafsh bin Umar dri Syubatr d6i Al Hakarn dri Ibrahim
seperti riwayat Ahmad dari Rauh &n Muhsmnad bin Ja'fr. Rcdaksi pcrtsmm),a,
'Bahwasanya ketika ia sanpai di Jamrah Kub,ra, ia menjadikan Baitullah ....?' Dan
diriwayatkan pula dengan redaksi png sama &ri Syubatr dari Al Hakarn. Dan, juga dari
Musaddad dari Abdul Wahid dsri Al Atnasy png termuat dalam kisatr tent ng Al llajjaj
dan nama'nama surah Al Baqarah, surah An-Nisas' dan Aali Imram. Di dalarnnya
disebutkan, "Maka ia masuk lce tengph lqnbatr hingga kctika ia telah scjajar de,ngan
pohon ia melangkah ke dcpanny"a lalu melenpar ....n

Al Qurtlubi mengrtipnya dalam Al Ahfutt 2: 407 yang mcrtrpakan riwapt Al
Bukhari dari Hafsh dari Umar.

Tafsfilbnulfirrs'ud



{@ 'iitve'*{i3
( pabilo lcmrru arlah rnr;rydesrrilol ifuilah lwifrmru mds

[xrtakidrt [derym nrllnteurJ Alloh ...)
(Qs. Al Bqqasah [2]: 2O0)

Muslim meriwayatlannya ddarn Shahih-nya 2: 942-943 dari Abu Balcar bin Abu
Syaibatr dan Abu Kuraib dari Abu Muawiph dari Al Alnasy, seperti riwayat Ahmad
dari Abu Muawiyah. Dan, juga dari Mnjab bin Al Hrits At-Tamimi dari Ibnu Mushir
dari Al Alnasy, seperti riwayat Bukfiad dui Musaddad. Di dalarmya disebutkan, uMaka

ia masuk ke tengah lembah lalu melangloh ke depmnya.' Tanpa me,nyebut nPohon". Di
dalarmrp disebutkan: Alar bertanp, "Wahai Abu AMurrdman, sestmgguhnya orang-
orang mclerrparn),a dari atas."

Dan, juga (diriwayatkan) dari Yaqub AdiDarrraqi dri Ibnu Abu Zaidah, dan dari
Ibnu Abu Umar dari Su$an, kcduamya dari Al Atnasy. Keduurya meriwayatkan hadib
ini se,pcrti hadits Ibnu Mushir.

Ibnu l&tsir mcnyebutkannya d,ll?flr.At-Tafsir l: 56 dsi lsfr-Slphihain.
At-Tirmidzi meriwayatlarmya dalam,glciihnya 4: l3z1-135 dui Yusuf bin Isa dri

Waki' dari Al Masbdi, scperti riwayc Ahtrsd dtri Waki'. Ia bcrkata: Waki'
menceritakan kepads lorni dari Al l\,Iasbdi dcqgursanadini d€nggt redaksi )Nang sama.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Snaaeaya l: 196197 &ri Hafsh bin Unw dan

Muslim bin lb,rahim AI Maha dri Syrbatr, scpcrti riwayat Bulhari dri Hafsh bin
Urnar.

An-NasaI mcriwayatkannln dalarn Swunrtya- 5z ?il3-274 dari Hrutad bin As-Sari
dari Abu Muhayat dari Salunah bin lfuhail dri AMurrafunm bin Yazid, sepctti
riwayat Ahmsd dari Abu Muawiyatr. Di dalurrrya diccbutlcut, "Dd sini ... ia melenpr"
sebagai ganti dari 'Ini ... t€mpat Hiri'. Dor, jucD dri Al Hasan bin Muhamrnad Az-
Zafaranidan Malik bin Al Khalil dair Ibrnu Abu 'Adi dari Syubah dari Al Halern dan

Manehur dsri lb,rahint, sepcrti riwayatAtlmsd dad Rauh dm Muhamntadbin Ja'far.

Abu Abdurratrman (An-Nasal) bcrkata: Saya ti&k mengetahui ada orang
meriwayatlon hadits ini deirgan pcrawi "Mutshur' selain lb,nu Abu Adi. Dan, juga dari
Mujahid bin Musa dari Husyaim dari Mughirah dnri Ib,rahirq seperti riwayat Abu Bakar
Al Qathi'i dari Abdullatr bin Ahmad dari aphnya dari Hlsyaim.

Ia juga meriwayatkannyt 5: 274 dari Ya'qub bin Ib,ratrim dari Ibnu Abu Zaidah dari
Al A'rnasy, seperti riwayat Muslim dri Mitdab bin Al Harits. Di dalamtya disebutkan,

"Ia melangloh ke depannya" yaloi Jarrlratt. Di dalurmya discbutlon: Aku bcrkats,

"Orang-orang naik bukit, lalu ia berkata, 'Disinilah ......' Sebagai ganti dari "Orang'
or.ang melernpamya dari atas.n

Ibnru Majatr meriwayatlonn)'a dalsrn Sunalrt'nya 2: 1008 dari Ali bin Muhanunad

dari Waki'dari Al Mas'udi, scperti riwapt Ahrnad dari Waki'.
As-Suyrttri mengutipnya dalun Ad-Dm l: 17-18 dari mereka sernua dan dari Ibnu

Abu Syaibah dan Al Baihaqi dlr;i Jantflbm Syadda{ )rang tqrnuat dalam kisatr tentang
perselisihan nama-narna sr.rat pada salah satu pcperangan. Lihat awal surah Al Baqarah.

Tafsi:r lbnul\tas'ud ' 6l



232- As-suyuthi: Ibnu Abu syaibah mengeluarkan dari Habib, bahwa
beberapa orang melewati Abu Dzar di Rabadzahl13. Lalu ia berkata
kepada mereka, 'lTidak ada yang.membuat kalian lelah selain haji,
mulailah pekerjaan kalian lagr.u , ,

Ibnu Abu syaibah meriwayatkan dari Ibrahim: Bahwa Ibnu Mas'ud
hal tersebut kepada sekelompok orang.(232)

'nW wi- A ii;3 ;1 L<,L;,61iW ;i;i 4 lffi ;1 >613-3 rq\ -A.rt Vb,,G'*; #,!6eL-IJ t41 e.;{t Vp,r5 y
t.-6-? ,, G qz z.^,-!.7 7( z ,. zu{@ 6i$,W';;y"';Uu$***ry t'LN-rv 63 )_l

(D an beryildrlah [ fungan, nwry ebut] Ntah daturJ bebuapa
hari yoltrg bubilang. Barangsiapa yolrJg lngin ceat

buanglst tdnriMfuwl wsudah dlrat ni, *rt* tfrd" ilosa
b aginy a- D ur, b arungsiop a y arrg ingln 'n,enrrrrggut{@n

tl<ebqansl,atarvJya ilui &nh6i ituL neo Aa* oa" ib,*
pula fugkJy o bagi ormg y arrg butakw a-..1

233- Al Hakim: Abu Yahya Ahmad bin Muhammad Aqsamarqandi
mengabarkan kepada kami, Muharmad bin Nashr rn*oit t o
kepada karri, Yahfra bin Yal{ra menceritakan kepada lard,
Husyaim menrberitahukan k€pada kami dari Abu Janab dari umair
bin sa'i4 ia berkata: Ibnu Mashd datang kepada lmmi. [a menrbaca
takbir sejak shalat Subuh hari Arafah sampai shalat Asar hari
Tasyriq terrkhir.(233)

t-t-'Lihat Mu'iam Ma Ista,jama dan Mu,jam Al Buldan (,+St)u' 
- ,la-Ori l: 2ll.

ts3 - Mustadrak t:299 - -3-m.]l (Al Hakim) menilainya shahih, dan saetahnya:
Dari Abu Al Abbas Muharmnad bin ya'qub dari Ar Abbas bin at waria bin Mazid dari
."l"h"yc^rp berlcata: Saya mendengu ai luzar ditanya tentang mernuaca talcbir pada
had Arafsh. Ia berkata, "Membaca takbir itu scjak suuutr trari .{"r*, *.p"i aaiimri
Tasynq sebagaimana yang dilalorkan Ali dm Ibnu Mashd.

Tafsir lbna\ias,ud



234- Al Baghawi: Menurut penduduk Iraq: Ia memrbaca takbir dua kali
(dua hari). Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.@a)

235- Ath-Thabari: Ahmad bin lshaq menceritakan kepada kami, ia

bqkata: Abu Ahmad menccritakan kepada kami, ia bertata: Israil

menccritakan k4ada kami dari Tsuwair dari ayahaya dari

Abdurrah: r&'iffifu i', )* itisau-a|ft {3
(Barangsiapayang ingin cepat berangkat Jitart Utnal sesudah''dtm

hart, malca tiada dosa baginya). h berkata, uTidak ada dosa

bagin16.'@3s)

236- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada !.-i dari Harrmad dari Ibrahim dari

Abdullah: * 'iWii;iAi*s s/3 laarangsiapa yang ingin

cepat berangkat [dari Minal sesudah dua hari, mdka tiafu dosa

baginya) Yakni, diampuni. &'CyX';G u;l @an barangsiapa

yang ingin menangguhkan [kcberangkatannya fui dua lwri ituJ,

n at@ tidak ada dosa puta baginya): Ia berkara: Ia diarrpuni.@30)

237- Ath-Thabari: Bisyr mencerihkan kepada kan'i, ia bcrtata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berlcata: Sa'id mc,nceritakan keeada

u - Mahlim t: 160 (Yurg ia maksld: Allahu Akbar, AIIahu Akbr).
Bs - Jami' 4: 217-2l8.Ia juga mcriwaptkur khabu ydrg simr utinp 4:219 M

Al Qasim dari AI Husain dui llajjaj dri Ibnu Jnraij dari cmg )ang mcriwayadsurnya
dari Ibnu Maslrd. Redalsinp adalatr: "Maka tiado bsa baginya". Ia ber*ata, "Selunrh
dosanya keluar (hilang).' "Dan barangsiapa yong ingin menanguhkanr
(lreberanglutotnya dari dua hari itu), naka tidak ada dosa pula baginya": Ia bcrkata,
nla terbebas dari seluruh dosa" Yaitu pada saat banr selesai meirumaikan haji. Ia
meriwalratlon dari Ibnu Al Mutsanna dari Muhamrnad bin Ja'far dari Syrbah dari
Harunad dari Ib,rahim dari Abdullah: nBebas dari dosa".

As-Suyuttri meirgrtip darinya dalamAd-Dan l:236, dari SuSnn bin Uyainah datr

'Abd bin Hurnaid.
ts6 - Jami'4:218. Ia juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Al Muharibi; dan

daii Ahrnad bin hhaq dari Abu Ahrnad, semuan)ra dri SuSnn de,ngan redaksi, "Ia
dianpuni". Dan, juga dari Ahmad bin Hazim dari Abu Nu'aim dari Mis'ar dari Hanrmad.

As-Suyrthi mcngutip darinya dalan Ad-Dur lt 236; dan dari Walci', Al Fi4,abi,
Ibnu Abu S,,aib8tr, 'Abd bin Hurnai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-
Thabarani dengan rcdaksi, "Ia dianprmi."

Al Qnrttrubi meriwayatkannya dalam,irAl Ahla n 3: 13 dengan redalsi "Ia diampuni."
Al Baghawi me,nycbutlon rti ini dalam Al Ma'alim l: 160.

TdsirlbruMas'ud



kami dari Qatadah: tentang firman Allah: #i #, @apt orang

yang bertakwa). Ia berkata: Disebutkan ,bahwa Ibnu Mas'ud

berkata: Barangsiapa bertalflra kepada Allah dalam menunaikan

ibadah hajinya, maka akan diampuni dosadosanya yang terdahulu

238- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkaa: Pengampunan dosa hanya
,diberikan kepada orang yang bertalcrra k€pada Allah dalam

memunaikan ibadah hajiny6.o$

239- Al Qurthubi: Qatadah berkata: Disebutkan kepada kami bahwa

Ibnu Mas'ud berlota: Pengamprman dosa hanya diberikan kqada
orang yang bertalcwa kepada Allah 

-setelah 
selesai menunaikan

haji- dengan meninggalkan segala macam perbuatan maksiat.(2le)

\i ,. )2 o zq 7 .i.< -li r( ( - ,(,r-e.,u€ pi\|e;ifr fi 'rfr ;$'i l4r!1i \
{@ "r4;;'if,'(Ddn a4eilt dlhfr"h*, l<epaitarya, "Wakwalah t@dn

Nlaho,b&Wliidahkpfirrrrtrngfrur,yoyol'nlgrrreny&aH<arrurya
Wun iloso-lv{a*l cl,,nra4/reh [fulawmyo| nsafu

ial;rrnnra* d$r $tJggrrl/r" nq&a lahoimoirr itu tsnfuat
thggal yoary sr*lrn'ukburadloyyal (Qs. AI Baqarah I2l: Zff,l

2&- N Baghawi: AHuIlah bin Mas'ud bcrtata: Sesungguhnya di antara

dosa yang paling besar adalah orang yang diperingatkan dengan

u' 
- Jarni' 4; 221-222.As-Suyrdri meirgrrtip darinya dzlarn Ad-Durr I: 236.

a8 - Mahlim l : 16l. Ib,nu Al Jauzi meriwayatlonnla dalam l&-Zad l : 21 8 dengan
redals!: "Pengailpunfli Allah' sebagai ganti dari "Dosado68."

. 
u' - Ahlcam 3: 14, dan sebclunmya: "Artinya kururg lcbih adalah: Pcngampunan

bagi orurg yang krtatsra."lni meiupakan pena8iran Ibnu lvlas\rd d8n Ali.
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dengan uoapa,n, "Bertahnralah ke,pada Allahn, lalu ia mengatakan,
nUnrslah dirimu rso6iri. rr2'o

{@...'a4$$
(Tiadf, yangrnerelcarurrfii-nantilcanmelainkandaangrrya

Nlqh dnrJ mf,lailrat tpfuharil<iamfrl Munr noungolrJ
awar) (Qs. Al Baqarah lzh 210)

241- Ibnu Katsir: Al llafizh Abu Bakar bin Mardacraih mcnycbutkan

hadits yang diriwayadonnya dari Al Minhal bin Amru dari Arnru

bin Ubaidatr bin Abdullah bin Mashrd dari lv{asnq dari bnu
Mas'ud: Dari Nabi SAW, beliau bersabda" "Allah mengu.mpullan

nakhluk-ma.fi*luk yang terdahulu dan terkemtdian untuk w&lt
yang tel.ah ditemt*ot pafu luri yang telah dilcetfui. Merclca

berdiri seraya natgangkf,r pmdoryan mqeka fu l@tgit untuk

merunggu penutusafi p**ara dantunnnya Allah fulam naungan

awan metruj u'Arasy dan Kwsi-Nya."@rl

^ - Mablim lz 162, As-Sul,ulhi mcngrrtiprya dE,lmr Ad-Durr l: 239 dari Waki',
Ib,nu Al Mtmdzir, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi, [a nrenambahkan, "Kamu
me,nyrnrhku?'

Ia juga mengrrtipnytL:148 pada surah An-Nisaa'ayat 3l dari AM bin Humaid.
zr - Tafsir l: 363. Ia berkata, 'Hadits-h8ditsnya gharib." As-Suyrthi mengutipnya

dalan Ad-Dun I : 241 dari Ibmu Mardawaih.

4gi('&*o'A'#6{g:h.1i }
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6 btgg e qr$i'e -&4. #\ li$\ r*'ii;y
ii'{.r$,Lq 'fi ir;Y *;. b,33 irjt $y s,fiE:i

{ @ !*ih, tix A ;+.ti'ff| qpv 7riim,s.#
(Dan Nlah nemmnlqn bersorlno nrrr:ela Kitab y uJg
benm, rmftltk msrtbcriKepuarsan ili antma nrarrusia
tntangpalcmaydngmerelaperselisihl<frrJ.fidaklah

berselisih tentangKitab itu melainlcan orang yang Telah
didatutgl<an lnpado nrr:el<a kitab, yaitu srltclah datang

Wdda nrr:elral<eteruryan lcpterarrgan yaNW rryata Karenf,
dalngki (mfifrd nsela send.bi. 

^tlf,l@ 
Nlah menrberi

peanfuk ora,lry. ossng y dng bqilnan lqadf, lccbenarun
tentffiglwl yorrrg nsela puselisilion iar ilmganl<ehendak

Nya) (Qs. Al Baqarah [2lz 213)

242- Ibau Al Jauzi: Ha' &larn lczta "Fihi" ... kembali pada Nabi
Muhammad SAW.

Pendapat ini dikatekan oleh Ibnu Mas'ud.

{@ ''fitfrg
(Mq el<a ditimp a oleh nalop etalca ilan kesatgsclr cum, setta

iligoncanglcart[dengdtJb;et-macam.ntfi larrJcobaart]sehinggc
b erl<atalah Rcszl ilmt or ang. or ang y olrJg befinwrr

busananya,"BilakahdalalrrsnyaputolongmNlah?u...)
(Qs. Al Baqarah l2lz 214)

WsirlbwM?as'ud
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243- Ibnu Katsir: Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan selain keduanya)

mengatakan: aYVl Walapetokar: Ke&kiran. fffig
(Kesengsaraan): Sakit l|ifr $erta digoncangkan [dengan
benttacam-macam cobaanJ): Mcreka dihinggad rasa tal<ut pada

musuh, digoncangkan dan dicoba dcngan bc,rmacam-macam

cobaan'@3 
,r:

{@ Zi,+r($as$a\
(Mer;elrrl.brlrtanyo tstfiig apa yonrg lmarckt nofuahkan...)

(Qs. Al Baqarah l2lz 2L51 " "

2{4- Ibnu Al Jauzi: }vlapritas ulama TaGir berpdaplt bahwa ayat ini
dinasakh.

Ibnu Mas'ud bertata, 'A]rat iai dina*ekfr d€ngan a,rat tcnta$g

akat."@11

{@- .- {r:i{ir'\c$WgY
(Diw ciibkm atas l<aru fuWaW Wdalwl b*puarrg itlt

ailalah smll.atu yong krrinu banci-.)
(Qs. Al Baqarah I2l:2161

245- Ibnu Hambal: Abdushshamad menceritakan kepada karni, ia
berkata: AMul Aziz bin Muslim me,nceritakan kepada kami, Abu

Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami dd Abu Al Ahwash

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Aku pemah bertanya, "Wahai
Rasulullall amalan-amalan apakah yang paling utama?" Beliau

menjawab, 'Shalatlah pada wabunya" Aktr' bertanya lagr,

r'- Tafsir l: 366. Lihat surah Al Baqaratr ayatl77.* -kdt:314.
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"Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, ,,Berbahi tcepada kedua
orang tua" Alot bertanya lagi, "Kemudian apa lag1?,, Beliau
rnenjawab, "Berjihad di jalan Allah,. Dan seandainya aku merninta
tambahan lagi tentr beliau akan menanrbahnya.@45)

us - AI Mtunade: +t. ta3upmeriwayafilcnnya 5: 241 dari Affan bin Muslim dari
syubah dari Al walid bin Al 'Aizar bin Huraits aari nuu Arnru Asy-syaibani, dengan
redalci, "Pcnrilik rumah ini (sc,rap manunjuk pada rumah a6auim dan tidak
3*ry9y$T namarya)-mcnccritakan kepadak', ia berlota: Aku batanp kepada
Rasulullah sAw, ryAmalan 

_euloh yartg parins disulcai Anah ?, Beliau meirjawab,
'shalat pada walawya....' Dan, juga 6: ro7-lo8 dari Muhamrnad bin ra'far dari
|rybdr, -dan 

Haiiaj dari sytrbah dari Al tyalid bin Al 'Aizar scperti hadits yang
diriwayatkan oleh utsman. Dan, j',ga 6: rs2 dai yazid dan Abu no-Nrau, aari er
lvfasbdi dari Al lvalid bin Al 'Aizr dengan rodalcsi )ang sama. Ia juga meriwaptkannya
6: 32 dari Yahya bin Adart dan Husain bin Ufirmmsd aari lsraif 

-Oari 
Abu ishaq dari

Abu Al Ahwaash dan Abu ubaidah dad AMuilah dangan redaksi: Alor bcranya r,ep.d"
Rasulullalr sA$r, "at*1- 

-1rytopr 
yang paring utanai" Nabi nurjawab, "sttatat )aaa

yalunya...'Dan, juga 6: lzt dtri waki'drri rsrail dari Abu r*r"q arri Abu ubaidah
dengan redal5pi: Ahr berturya, "wahai Rasurullah, amalan dd.rh il r"il;
utarna?n.... Dan, juga 6: !11 dri Abdunezzrq dari Matnar dart Abu rrila lri eui
ubaidah dengm redabi: Alor bcrtmya: ... amhramalur apakatr }lanlpaHngut -rr ...
Nabi meirjawab, oshalat pada walawya', qra tl;ot.r-,oan ""niiul, aht memiata
tanbalwr tqrtu belie. d*ai twrhhrya,"

At Buldrri meriwaydcur datam src&aup l: l0g dan diulanginya dengur sanad

ryg_ryp pS $za) 8: 2 dei Abu At watitrrispm bin Abdul lrtalit ari syrtsh d'i
l] wdid u-rt 4l 'Aiur dri Abu'Arn, lryipituri saerri riwayat Ahnad dari
utsmm bin Muslim. Dan, jup 4: l+15 dri Al gasan uin shbbah dri'Muhanunad bin
lPtq a*i Malik bin Migh*"t drd Al walid tdn At 'Aiza dcngm redatsi: Abdullah bin
Masbd bcdcata: Alor bertmya @da Rasulultah sAw ..." o.r,luga 9: 155-156 dari
sulaiman dari syrbah dari Al walid; dan dei ya'qub At Assdi &"i'aura bin Al
'f'wu,am dari Asy-Spibani dari Al \rrafid bin Al ,Aizr dari Abu Anuu Asy-syaibani,
dengan nsdalci: soorurg !rki-l*i bertarp Sada Nabi sAw, "Amalan-amalan-apaloh
yang paling utama ?" Nafl qrenjawab, "shalat pada walfitnya, berbaHi lepada'lccdua
orang tua, dan bqiihod di jalan Allah."

Ivluslim meriwayatkann),a dalsm Shahihaya l: 89-90 dari Abu Bakar bin Abu
S)raibah dari Ali bin Mushir dari Asy-Syaibani dad Al Walid bin Al 'Aizar dari Sahd bin
Ilry5- -nug Anrtr Asy-syaibani- dengan r€d8l6i: Atu bertanp kepa.da Rasulullatr
94Yr *-r,{* apakah ydry pahng utama? ...'h mcnutupnya dengan mingatakan, "Aku
tidak meminta tanrbahur lagi karena mcmpcrhatikan (rya 1,ang telatr diseiutkan)'i Dan,
juga dari Muhammad bin Abu Umar AI MaI&i dari Ivfanran lt pazari dari Abu ya'fur
dad Al walid bin AI 'Aizar dari Abu Arnru, dengan redaksi: Aku bertanp, "wahai Nabi
Allah, amalan-arnalan apakatr png paling mendekatkan kepada surgai ...", tanpa kata
"Dan seandainya aku meminta tanrbahann. Dan, juga dari.Ubaidili-ah bin tvtuLdz el
f'nlari aari ayatrnya dari Syrbah dari Al lvalid bin Al Aizar seperti riwayat Ahmad
dari Affan bin Muslim. Dan, juga dari Muhanrnad bin Basysyar dari Muhammad bin
Ja'far dari Syrbatr dengan sanad ini dan dengur redalsi png iama.
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, l r,
;1o J-c)# oirt\r, 3'*;:,q r$t )#i ;i iqJel \
'r+ isl'$ ,+v;l'dtL3 rfi 4;3i3 -{iL3 ;'\*i

{@ ,ff'"r'H'*1i3"5fr
Mqelrubertarryal<E|admwtentmgberyerungpadabulnn
Hararn. Katalgnlahr "BerperarJg dalfirrki*rr ifl.l addah

dosabesar; tqtapi mmghalangi tnarrusial dfrri ialmrr Nlah,
kafir lepadn Alldh, [menshnlangi masfu] Maslidilhmart
dmr rnengusir penhilal<rry a dmi sekitmry a, lebih besar

I dosany a.f di sisi Allah. dm bqhnt fihlu.,h lebih besar

[dosarry a] darlpada tnerrr&unrilt" ...1
(Qs. Al Baqarah l2lz 2171

246- Ibnu Katsir: As-Suddi mengatakan (meriwayarkan) -dari Abu

Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbar dan dari Murrah dari Ibnu

Mas,ud: J;4 J, U i$ o3tit $'*i.,E rfrf, #i * |;EJ€i
ji lUere*a bertanya kcpadanu tentatg berpang pada bulan

At-Tirmidzi rrcriwayatkm &lam slaf,il-nya 8: 94-95 dEi Altln d bin Muhanrnad
dari Auullah bin Al Mubarak dEi Al ltfasldi dEi Al \valid bin Al Aizar scpcrti

riwayat ButfiEi dari Abu Balsbin Abu Syartah.
An-Nasa5 mcriwayatkannya ddun Srrran-nya 1: 19-193 dsi Umn dri Ali dtri

Yahya dari Syrbah dari Al Vfdid bin Al'Aizr scPcrti riwayat Ahmd dri Affan bin
Muslin\ tanpa kata, nDan, seandainy" ft mqninta tanrbahur kepadmya." Dan, juga

dari Abdullah bin Muhanrnad bin Abdurratrmur dari Su$tan dari Abu Muawiyah An-
Nalfia'i dari Abu l,nuu aengan redaksi, 'Mcmunaikur shalat pada waldunya."

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak l: 188-189 dari Abu Anrru
Utsman bin Ahmad bin Abdullah bin As-sannnak Ats-Tsiqah Al Ma'mun (di Bagfudad)

dari Al Hasan bin Mukram dari Utsmm bin Umar dari Malikbin Mighwal dari Al Walid
bin Al 'Aizar se,perti hadits riwayat Bukhari dari Abu bakar bin Abu Syaibah, de,ngan

mendahulukan kata "Jihad' atas lcata "Berbaldi kcPads kcdua orurg tua"; dan dari

Muhammad bin Basysyam Budar dari Utsman bin Umar. Dan, juga dari Abu Satd

Ismail bin Ahmad Al Jurjani dari Muharrrnad bin Al Hasan bin Mulcram dari Hajjaj bin
Asy-Syalr dari Ali bin Hafsh Al Madaini dari Syrbatr dari Al Walid bin Al'Aizu
seperti riwayat Ahmad dari Affan bin Muslim.

As-Suyrttri mengutipnya ddamAd-Dttn l:244 dri Al Baihaqi (dalanAsySyu'ab)
dengan redalsi, "Amalan yang paling utama adatah: Shalat pada waktunya dan berjihad

di jalan Allah."
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Haram. Katalranlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa

besar; [tetapi menghalangi {manusia} dari ialan Attahl).rra

Rasulullah SAW mengirim detasemen. Mereka berjumlah 7 orang.

Beliau mengangkat Abdullatr bin Jahsy Al Asadi [sebagai

komandannyal.lls rkot serta dalam detasernen tersebut: 'Ammar bin

Yasir, Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'aj, Sa'ad bin Abi

Waqqash, Utbah bin Ghaztilan As-Sulami 
-sekutu 

Bani Naufal,

Suhail bin Baidha','Amirbin Fftairah dan Waqid bin Abdullatr Al
Yarbu' +eluhr Umar bin Khaththab.

Nabi menulis surat untuk Ibnu Jatrsy dan menyuruhnya agar tidak

membacanya hingga ia sampai di tengatr kawasan Malal (nama

ternpaQ. Setelah ia sampai di Malal dan beristiratrat, ia pun

mernbacanya. Ternyata di dalamnya tertulis, 'Teruslah berjalan

hingga engkau sarrpai di Bathnu Nakhlah. Maka ia berkata kepada

orang-orang yzng ikut de'ng:ann)q, "Barangsiapa )ang
menginginkan kematian, tenrslah berjalan dan berilah wasiat,

karena aku telah memberi wasiat dan berjalan sesuai perintatt

Rasulultah SAW.,

Ia terus berjalan, dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqash dan Utbah

[bin Ghazuran]tt6 tertitggal karena onta keduanya tersesat. Lalu

keduanya pergi ke Buhran unfuk mencarinya, sementara Ibnu Jahsy

terus hrjalan meiruju Bathu N&hlah. Ternyata di tempat tersebut

ada Al Halom bin IGisan, Al Mughirah bin Utsman, Arruu bin Al
Hadhrami dan AMutlah bin Al Mughirah.rrT gMaka mareka

bertempur dan berhasil menawan Al Hakam bin Kaisan dan

Abdullatr bin Al Mughirahl.trt Al Mughirah berhasil melarikan diri
sementara Amru [bin Al Hadhrami]tre tewas di tangan Waqid bin

"'Da,iiAt-TaiHt.t"Dari AlJant.
"' Drrri Al Jo*i' dan At-TaiHt.
"'Dalam Al Jami'dan At-Taritdr disebutkan: 'AMullatr bin AI Mughirahl' sebagai

ganti dari 'Al Mughirah bin Utsman".
IrEDad At-Tariffi.
rre Dari At-Tarikh.
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Abdullah. Itulah harta rampasan perang pertama yang diperoleh
para SahabatNabi SAW.

Setelah mereka kembali ke lvladinah dengan membawa dua

tawanan dan hafia rampasan perang, penduduk Makkah helrdak

menebus dua tawanan yang ditawan kaum muslimin tersebut.

tlt{alra Nabi SAW bersabda, "tr(ami menunggu sampai dua ternan

kami pulang. Setelatr Sa'ad dan temannya pulang, dua tawanan

tersebut pun dilepasl.l20 Maka orang-onmg musyrik menebar

propaganda dengan mengatakan, "Sesungguhn;a Muhammad

menyangka bahwa iataatkepada Allah, tapi ternyata ia orang yang

pertama kali menghalalkan bulan Haram dan membunuh teman

kami di bulan Rajab.'

Maka orang-orang Islam membela diri dengan meirgatakan, "Karti
membunuhnya pada bulan Jumada". Dan, ada yang mengatakan

pada [malam pertama]l2l bulan Rajab dan malam terak]rir bulan

Jumada. Dan kaum muslimin biasa menyarungkan pedang mereka

ketika masuk [bulan] 
rz Rajab.

Maka Allah meNrurunkan ayat yang mengejek omng-omng Mekkah:

i$ y.\qL"*i;Y.fri rfu;i|'EiEj"- (M**a benanva

kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah,

"Berperang dalambuhn itu adalah dosa besar')'8, j"di tidakhalal

Gada prinsipnya). Tapi apa yang kalian lakukan, wahai orang-

orang musyrik, adatah lebih besar (dosanfra) daripada membunuh

pada bulan Hararn, karena kalian kafir kepada Allah, menghalangi

Muhammad SAW dan mengusir penduduk Masjidil Haram darinya

-ketika 
mereka mengusir Nabi Muhammad SAW-. (sernua ittr

dosanya) lebih besar disisi Allah. r2a

t' Tidak terdap * daltrn Al Jani'.
tzt Dari[t-Tartkh.
'o Deui Al Jami' dfi At-Taritch.
ta Sanpai disini l*rhabar ini bcrakhir dalam At-Tarittt.t' Sampai disini lhabar ini bcraldrir dalam At-Tafsir.



Fihah disini adalah syrik; dosanya lebih besar disisi Allah

daripada membunuh pada bulan Haram. Itulah firman Allah SIVT:

'41'* iill 4.191 t$V tfri b' 4$ -;ru;iLS irl S$ S'::J:
'.tiiir';ULAf, ftetaoi menslulansi fmanttsiai dari ialan,t:lti'"i
*\ * $ + 

"*t 
itll, lWt *ie$ .4Ylb:

'SlS'o';Zt'J.jl(, Qetapi mengtutangi [mant

a rl,

[manusral dari jalan

AlJah, lcafir lcepa.da Allah, [menghala.ngi masukJ Masjidilharam

dan mengusir pendudulorya dari sekitarnya, lebih besar [dosanyaJ

di sisi Allah. dan berbuat litnah tebih besar [dosanyal daripada

membunuh).Q61

{ @'rtlii ${rU-{lY -4Je:3i'\
(Dan mrlrel<abutanyolrcpadamt a\a yong nwrelro,

nofuhl<a&. Katal<ari.ah, "Yang lebih ilmi l,cperlumt" ,,.1
(Qt. Al Baqarah l2lz 2191

247- Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'frr mencerital<an k€pda lomi,
ia bertata: Syrtatr me,nceritakan kepada kami dari Ibrahim Al
Maklrami, ia bertata: Aku mendeirgar Abu Al Ahwash

menceritakan dari Abdullatr: Dari Nabi SAW, "Beilah sedikit

dari sisa! mulailah (dengan memberi kcpada omng-orang) yang
'menjadi 

tangg;ungiavvqbmu, fun tidak dicela orang yang

menyimpan sesuai kebtttuhannya."Sq

* - Tafsir 1: 368-369. Ath-Thabari meriwayatkumya dalam Al Jami' 4:305-306
dan At-Tarilfi 2:413414 dari Musa bin Hanur dari Anru bin Hsrnrnad dari As-Suddi. Ia
tidak meriwayatkannya secara Maushul dengan sana&rya kepada Ibnu Masbd.

Ibnu Al Jauzi meriwayatlsa.- dalam Az-Ztd l: 237 i{+i.1f+3 (Kaatcanlah,

"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar').Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata,

"Tidakboleh." Lihat surah Al Baqarah a)4at l9l.

u7 - Jami' 4:342. Al Hakim meriwayatkennya dalarn Al Mustadrak l: 408 dari
Ahmad bin Ja'far dari Abdullatr bin Ahmad bin Harnbal dari ayahnya dari Muhammad
dari Syubalr dari Ibratrim Al Hajari dari Abu Al Ahwash dari AMullah secara marfu',

"Tangan itu ada tiga: Tangan Allah yang tertinggi, tangan orang yang memberi

W{l.l'IbnulvLadud



Irh.6bL;'&'{Wy["6e:f v6W}
{@ .'&';g

(...Dart mqelabutanya@admw tettang ffiak ydm,
l@talqlahr'Mengunrs wru:tmt nrr:elca secctrcl poltut adalah
baik, df,n iikf,lwnubugorul ilmgm mqelca, mal<a mqel<a

adatsh satduunu"...) (Qr. Al Baqarah l27z 220)

248- Ibnu l(atsir: Ibnu Jarir berkata: ... Dari Ibnu Abbas: Ketika turun

,y t'{,A a,trVfu$t \V$j{t (Dan iangantah tannu detuti
harta anakgtim,kccT li l?!r7* *?yang lgpih lerya.nllat),-.d1y
ayat: {6;+.#a'o;*frfr

rccudt dengan oMayang rcorn oerrnanJaat),otn

, fi a'"ig\ rrstclti &,*11 3tA 6lL\'"-51 iL
@qr 6it;;'s'e*e Ojb \t l^ilLrt; &JrCr Ol3rt Oit.s:tl c/-4t i;}

{,a;"5 (Sesunggubrya or(mg-orang yang memakan

harta anakyotim secara zalim, *tqamya nerekfl itu menelan api
sepenuh perutnya dan mereka akn no$k ke fulam api yang

menyala-nyala [nerakaJ) (Qs. An-Nisaa' [4]: 10), orang-orang ]ang
memiliki anak yatim me,rnisahkan nrakanan dan minrmran mer€ka

dengan makanan dan minuman aoak-amk yatim tersebut. Mercka

menyimpan sisa makanan mereka untuk si yatim ldu
menyimpannya hingga si yatim Hsebut memakannya ahu
makanan tersebut basi. Rupanya bal erscbut sangat memberatkan

mereka. Maka Allah menurunkan ayat'd;t[;;fii ;1.:,6gi'."$

setelahnya, dan tangan orailg yong mqninta-mbta ytg teratdah hinga luri kiandt.
Malra j auhilah meminta-minta sanmpumu."

Ia juga meriwayatkannya dri Abu Unrar dm Isrnail bin Nujaid dari Muhammad bin
Ayyub dari Yahyabin Al Mughirah dsri Jarirbin lb,rahimAl Hajari.

Abdullah bin Ahmad mcriwayatkannya &lam ,{I Mwnad 6: 132 dengut
membacakan di hadapan ayrtrnya dari Al Qasim bin Mslik dari Al Hajri, sampai kata

"Yang paling renda}". Syakir memvonisny dha'ifknaa AJHajri dha'if.
As-Suyuthi mengutipnya dalamAd-Durr l: 254 dari Abu Ya'la dan Al Hakim. Ia

berkata: Dan (Al Hakim) me,nilainyaslrahih.Dr dalanrrya disebutlon, '... Malojauhilah
merninta-minta semampumu. Jika kamu dianugerahi kebaikan, perlihatkanlah. Mulailatr
dari orang-orang 1ranS menjadi tanggungfawabmu. B€rilah sedikit dari sisa, dan tidak
dicela orang yang menyinpan sesuai kebutuhannya.'

At-Tirmidzi menyebutkannya dalam S}a hih-nyt 3 : 193.
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'#r;S {tfLg o$'E'{ (Dan mereka bertanya tr.epadamu

tentang anak yatim, katakalah, oMengunu urusen mereka secara

patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan merelw, maka

mereka adalah sau.daramu'). Mat<a mereka pun mencampur

makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman

anak-anak )ratim tersebut.

Demikianlah yang diriwayatkan oelh As-Suddi dari Abu.
dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dan dari Munatr dari

Mas'ud dengan redaksi yang sama.(2a8)

a. *:$\'tjii6.ii\'; S "e#1 * Aswi y

{@ "'6e*ai
(Mqelcabertmryal<epadmyutentanghtidh.Katalwiah:

"Haidh iat aitatah $ntul<otoran.o oleh srahab ituhendalclah
l<mu meliaulil<on diri dffi wanita ili walcuhaidlr...l

(Qs. Al Baqarah l2lz 222)

249- As-suyuthi: Ad-Daraquhtri meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Haidh itu tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh

hari, delapan hari, sembilan hari dan sepuluh hari. Jika lebih dari itu
maka naman),a istihadtwh(darah kotor;. (2lD

* - Tafsir l:3?$375. Ath-Thabari meriwayatkann,ra dalarn Al Jami' 4: 350 dari
Ibnu Abbas.* - Ad-Dun l:258.

Malik
i Ibnu.

".fi;ntfi;pft\J;6tsiKiL;ftqy

{@ 'rfrw?

Tatsfulbnulvlds'ud



(Iffi-istarhnu adalah [sebqti] tmah terfiat lrnruu
bercocok tandtn, Maka datuWilah tdnah tempdtbercocok

tanarww iht. bagafunfiw saio lanu l<ehendaki. dilrJ

Wal<anlah tmnl ymgfuikl ffih* dirimu, ilarrt

bettakwalahl,Epada Nlah...) (Qs. Al Baqarah l}lz 2231

250- As-Suyrthi: Sa'id bin Manshur, 'AM bin Humaid, Ad-Darimi dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Al Qa'qa'Al Harami, ia berkata:

Seorang laki-laki menemui lb'nu ldas'ud lalu bertaqra, "Bolehkah
saya me'ndatangi (me'nyetubnhi) isteriku sekehe,ndalftu?" [a

menjawab, "Ya". f 4ki-laki tersebut bertmla lagi, "Sekirarrya alar

menghendakinya?' Ia menjawab, *Ya'. I*ilaki te,rsebut bertanya

lagi, "Bagaimana saja aku menghendatinya?" Ia menjawab, 'Ya'.
Maka laki-laki tersebrrt lalu ada yang meirgatakan

bahwa yang ia maksudkan adalah me,ryeilbuhi isterinya lcwat

duburnya. lvlaka lbnru ltiladud ffitq "Tidat, e$ur wanita haram

bagi ka161.'tzsol

* - Ad-Dwr l: X53.Ibmu Katsir rmgrrtipp &[orr. At-T6ir l: 387 redr*ri,
"Dubur wanita hukurmya hram bagi kelirn", dri Abu Beh Al Atsran (dllam Swtot-
nya) dari Abu Muslim Al Haruni dui saudranya thlis bin Itmeldm dari alahr a
Ib,ralrim bin Abdurralunan bin Al Qa'qa' dari aydnye Abu Al Qa'q1 rccra matfu'.Ia
b€rlcta: hsdits ini diriwaydmr ol€h Ismail bin {.rlryyeb SUS/m Ats-Tsari, Syrteh
dan lain-lainnya dari Abu Abdullah Asy-Syaryri ),mg bcrn m Sdenah bin Tarnun -tsiqah- drri Abu Al Qa'qa' dri Ibnu ltflastrd sera.anarfa';dan khabar ini lebrh siafuIz.

As-Suyrthi nrengutipnya dalamAd-Dzllrr l: 255 dari Abu Bahr Al Asyram (ddun
Sunan-nya) dan Abu BisyrAd-Dulabi (dalamllKuna) sccra marfu';du &ri Ibnu Abu
S)raibah, Ad-Darimi dan Al Baihaqi (dalam Sunanaye) s*xanauqul Ia b6kats, "Para
hufazh htdits marfu' mcngatakan bcrkcnaan dengan beb ini, "Scnnranyr dha'if, nd* ada
satu pnn yarrryshahih.Yangmauquf,padanya adalah 1ang slahih. Al Hafizh Ibnu Hajar
mengatakan tentang lhabar ini, "Mutlur, fid* shahih jalur periwayatannya,
sebagaimana ditcgaskan oleh Al Bulhari, Al Bazzfi, An-NasaI dan para pakar hadits
lainn1a.."

Ibnu l(atsir juga margutipnp dalarnrt At-Tafsir l: 387, rcdal<si: "Janganlah kalian
rnemdatangi (mcnptubuhi) ist€ri-istcri kalian pada dubur", dari lb,nu 'Adi dari Abu
Abdullah Al Muhamili dari Sald bin Yaliya Al Urnawi dri Muharunad bin Hamzatt
dfri TAtd bin Rufai' dari Abu LJbaidah dari Abdullah w*ra marfu'. Ia berkata"

"Muhammad bin Hamzah adalah Al Jazari; dan gurul),a adalah orang yang
diperbinoangkan (fthi maq al) ;'

As-Suyuthi memgutipnya dalanAil-Drr l:264 dni Ibnu 'Adi (dalam Al lGrnil).
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251- As-suyrthi: Abdurrazzaq dan Ibod Abu syaibah mengeluarkan dari
Abu Wail, ia berkata: Seorang laki-laki meiremui Ibnu Mas,ud lalu
be*ata, "Aku telah mcnikatr deirgan seorang gadis, tapi aku takut
ia tidak suka kepadaku.u Maka Abdullah berkata, ,'sesungguhnya

cinta berasal dari Allalt sedang kebencian berasal dari syetan agar
seseorang membenci sesuatu yang dihalalkan Allah untuknya.
Apabila ia dipertemukan deirganmu, sunrhlah ia shalat dqa rakaat di
belak?ns4u, lalu ucapkanlah: |i'fl,gf6j d{ d d Ul( iijl'ilui $ q.'oi3t*+ 6 rii' El;J g, ;,h#ifi ti*' 4,ti,i
;+ (Ya'Atlah, bertrahilah a*u paaa *etuorgrn dan berkahilah

ieretra knrenalat, beilah alat rezki dari nerelca dan berilah
merelra rezki dariht. Ya Allah, lampulkanlah kami sesuai apa yang
telah Engkau lantpulkan, dan pisahkanlah kami jika Engkau
memisal*an untdik kebaikan).Czsrl

252- As-suytrthi: Ibnu Abu syaibatr dan Al Kharaithi (dalam Marrarim
Al Alillaq) mengeluarkan dari Alqanrah: Bahwa Ibnu Mas'ud
apabila menyehrbuhi isterinya lalu keluar mani (sperma), ia
membaca, La rdi: q $lU. Wi iiilt """ Allah, jangantah

Engkau jadikan syetan sebagai bagian dai apa yang telah Engkau
karuniakan kepada kami. n(252)

{ @ ;6 i;5 3:;i e.b u "}'i'r-#.y(I<epada ofitng.onqng yolrrg neng.wu - ister@d diberi
tanggfi empat kiffi fiainmry a1...)

(Qs. Al Baqarah lZk 226)

"t - Ad-Durr l:268.Ia juga me,ngrtipnya deirgan redalsi yang sama secara ringkas
dari Abdunazzaq dan Ibnu Abu Syarbah dari Abu saSd Maula Bani Asad, dari lara
Sahabat Nabi SAW, termasuk Abu Dzar dan Ib,nu Mas\rd. Redaksinrra adalatr: Mereka
meirgatakan: Apabila kcluargamu (isteri) nasuk menenuimu, shabrth dua raluat dan
sutthlah 

-ia 
shalat di belalcangmu, lalu peganglah ubtat-ubunnya dan mintahh kepada

Allah kebailcannya, dan berlindunglah kcpddo Ailoh dori kebarulcannya, kemidtan
terserah lranu dan keluargamu (apayang atran dilafulwl."

"' - Ad-Duo lz 268.
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253- Ath'Thabari: Yarqub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari lb'rahim dari AMullah: Bahwa ia
berkata berkenaan dengan lla', "Nabila telah lewat enpat bulan,
maka namanya talalc ba'in.n(2531

Ath-Thabari: Abu As-Saib mcnceritakan kepadatcu, ia bcr*ata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada lorni fui Al A'masy dari Ibr*im,
ia berkata:

Abdullatr bin Unais mcrrg-Ila' isterinya. Lalu ia keluar (perg) dan

tidak kembali selama €nam bulan. [alu ia datang dan menqnui
isterinya. Maka dikatakan kepadaqa bahwa ia telah berrcerai dari
isterinya.

Maka ia menemui Abdullah dan mcng[dukan hal tersebut

Itdalca Abdullah bedmta kepadmyrl, "I(amu blah
b€rpisah (Uercerai) denguurya, t€muilah ia dan beritahukanlah
kepadanSna" lalu lamarlatr ia keinbali." Mlka ia mcmdatangirya d.o
memberitahukan tegaamya bahua ia (manan isterirya) telah

* 
- Jorrri' 4'.479; Dar, juga dari Ya'qub dri Ilrryairn dri Mt€bir* dari Ihrhim

s€psrti Eabn ini; Du, juga 4:.480 dri Muhmd btu At lvtrrruna dei Abdul
wahhab dai Atha'dari Daud &ri Amir dari lbnu Mestd dcrrgp redslsi ,,mg sama,
rcdaksinya, "...IVfth naman),a talak safir"; Drr' jugaa: 481 dgi Muherrtrtd bin Ab&l
AIa dari Al Muthnir dari Daud dari 'Arrir, rcdebinya: Bahwa snu Mrrbd ffita
berkcnaan dcngan orang ,rang mclrts*an IIa', "Apebile tel& lcq:at crnpat bulan dar ia
tidak kembali (kEpada isterinya), maka ia telah mcmtalalcrya dengan talak satu. Dan ia
seperti orang yang melamar lagi (ika ingin n{r* Sadmp)". Du5 juga 4: 478 dtri
Ibnu Basysyar dari Mu'adz bin Hisyam dari aynlurp dri Qatadeh dtri Ali dan {bmu
Mas'ud demgan rti fng sama, Qatadatr bcrl<atq 'Ali dsn AMuIlah rncngatakan, "Saya
heran dengan IIa'*. Dan, juga 4: 486 d.d Musa dari Amru dari Asbath dui As-Suddi
dari Ibnu Masbd &n Urnar bin Khattab. Ia juga nuryebudonnya 4: 483484.

As-Suynthi mcngutip arti ini dalan Ad-Dutr l: 272 dru,:i Abdurazzaq, Ibnu Jarir,
Ib,nu Abu Hatim dan Al Baihaqi, dari umar dan Ibmu Mas'ud (dan lain-lainnr). Di
dalanurya disebutkan, "...Sebelum suaminya kanbali, sang isteri lebih berhak terhadap
dirinya."

Al Baghawi menpbutkannya dalam Al Ma'alim l: 178, Al Qur0rubi dalam Al
Ahlam 3 : I 04, dan Ibnu Katsir dalam I t-Tafsir I : 395.
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terceraikan olehnya. Ke'nrudiari ia melamarnya lagr dan

mernberinya mahar satu kati uang perak.€sa)

255- Al Qurthubi: Ibnu Sirin berkata, "Baik snrmpah tersebut karena

marah atau tidak karcna marah, naman)ra ffip lla'."

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ats-Tsauri (dan

soldn kcduanla).ess)

{ @ #)3;L'er'o9rff o$. . . }
(.,. Kernudiom iil<n nwelrol<efiali twad" i,sterhryal,

makn sesnnggzhny a AJilah Mahn Pngen@ l4gi Mdro
Perryquqgl (Qs. Al Baqarah I2l:226)

256- As-Suytrthi: Ibnu Abu llatim meqgetuartan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Al Faiftembali): Ridha.C56)

257- As-Suyuthi: Ibnu Al Mundzir meirgeluartan dari lbnu lvlas'ud, ia
bertata : Al Foi(keinbali): Bersetrbuh"@q

a 
- Jami' 4:480. Ia juga mcriwayatkrrnya 4: 479 driAbu Hisyam dari Sutlm bin

U1lainah dari tv{anshu &ri Ibrrahim &ri Alqanuh smaringkas. Dur, juga 4: 480481
dari Ibnu Basysyar dari Ibnu I\,tahdi dari Su$/an dri Itlurshur dan Al Alnasy scrta
Mughirah, dari Ibrahim dari Alqamatr dcngm rcdaksi )rang sarna. Di dalarurya
discbutkan, '[.alu ia rnahar sanr kati pcrak'. h juga meriwayatlcannya
secra panjang lebar 4: 480 dari Muhanrnad bin Al Mutssura dari Abdul A'la dri Daud
dari 'Amir. Ia juga meriwayatkan kisatr png senpa.4: 481 dari Ya'qub bin Ib'rahim dari
Ibnu Ulayyah dari Ayyub, dan dari Ib,nu Basysyar dri Abdul Wahhab dari Ayyub dari
Abu Qilabah: Bahwa An-Nutnan bin Basyir nreng-ila' isterinp. Lalu Ibnu Mas\rd
mernularl pahanya dan berkata, "Apabila telah lcwat enpat bulan, maka beritahukanlatr
t€lrtang talak satumu."' As-suyrthi meriwayatkan dslafi Ad-Dtn l: 27ldengan redaksi yang sama. Ia
berkata: Abd bin Humaid mengeluarkan dari Wahratr: Batrwa seorang laki-laki meng-
ila' untuk sepuluh hari, kemudian t€rnyata sanpai lewat erpat bulan. Lalu laki-laki
tcrsebut melremui Abdullah (Ibnu Mas'ud). Maka Ibnu Mas'ud mcnjadilonrnya sebagai
na'.'

ut -Al*an3: 106.o 
-Ad-Durr l:271.

N -Ad-Dunl:271.
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258- As-Suyrthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Apabila antara ia dan isterinya terhalang oleh saki!
perjalanan atau peirahanan atau halangan-halangan lainnya, maka
kesaksiannya merupakan kcmrbalinya ia (kepads isErinya;.ese)

(Wanita.worrliuryangditalakhenilaklahmenalwtdiri
[metwnsgu] tisaluli qmt'...) (Qs. AI Baqarah [Zl: Z2B)

259- Al Baghawi: Qura': S"gofo"g* ulama berpendapat bahwa ia
adalah baidh.

Ini merupakan pendaat umar dan Ibmu lltEs'ud (dan serain
keduanYa)-ese)

260- Ath-Thabari: rhnu Basyu5rar rnffiitahn kepda lea'ni, ia berlcara:
Ibnu l\tehdi mffiitrke @da ka,ar, ia bednta: suf)'an
rmceritakan kepada hi dad Ali bin eeeimah dari Abu
t baidah dad ildssqrq dari Ab&dhh: h bcr*rta berlmarn d@
lra': Apabila telah lcryat cmpot butso, maka nrt'"nraa talak sasl
dan pryuan tsrscbrit hrus meqiahni iddah sehne tiga kali
qunt'.@

a - Ad'Dtn l:271. Ath-Thabari nrcriway&r dgtam Al Jaai,4:#j9410476
dari murid-murid Abdullah dengan sanad yartg ucrtcaa+caa, yaitu tentang wanita-
wanita yang terkena nifas yang di-ila'oleh suaminp. Mereka mengatakan, ,lik" ia tidak
mamPu, ia hanrs menrbayar kafarat untuk sunpahnya dan menpersat<sitan bahwa ia
kembali ftepada istcrinya)."a - lia'alim t : t aa. Ar-Razi meriwayatkan rti ini dalarrr ar Mafatih 2: 274, rbnu
Al Jauzi dslalrn Az-fud l:259, Al eurthubi dalam Al Ahkam 3: llj, dan Ibiru Katsir
ddmAt-Tafsir l:397.

^--i;;i; ii+g0'0il,"t atsar 2S3). As-Suy,rhi meng.tiinya ddam Ad-Durr t:272
dari Abdunazzaq, hbd bin Humaid dan Al Barhaqi.-Ia-menarrbatrkan, "Suaminla.
melamarnp ketika ia sedang menjalani masa tddah dan ia tidak boleh dilamar lah-lald
lql. T"p, 

jika Iddahnp telah selesai, ia boleh dilamar baik oleh rnantan suaminya atau
laki-laki lain."
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{@. 'r'l-fv,65td}t A6i,{\'#fii y
(... Dan nlrr;ni- sllrolnhrya Muk fiieflidlioryla ilalan n.axl

nrrenanfi W iiko ncrcl& [Wdnarni] nrenghcnitald
ishlarL..) (Qs. Al Baqarah l2lz 2281

261- Ath-Thabari: Muhammad bin Baqrs5ar menceritakan kepada karni,

ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su$an menceritakan kepada l€mi dari Manshur dari Ibrahim dari
Alqamah, ia berkata: Ketika kami sedang bersama Umar bin
I(haththab, datanglah seorang p€,re,mp.uan lalu bertanya kepadanya,

"Suamiku mentalakku satu kali.atau dua kali. Lalu ia datang

padahal aku telah meletalikan ai*u dan menutup pinf,rku serta

melepas bajuku."

Mals.Unrar bertanya kepada Abdullah, "Bagaimana menunrt
?" Abdullah menjawab, "Menunrtlu ia masih tetap

isterinya, haaya saja ia masih belum boleh shalat." Umar berkata,

"Aku juga berpendapat demikian.'@l)

262- Ath-Thabari: Mujahid bin Musa meirceritakan kepada kami, ia
. berkata: Yazid bin llanm me,nceritakan k€pada kami, ia berkata:

Sa'id menceritalen kepada kami dari Abu IV[a'syar dari An-Nakha,i:
Bahwa Umar meminta pcndapat Ibnu Mas'ud tentang laki-laki yang

menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua" latu
perempuan tersebut mengalami haidh ketiga. N&ka Ibnu Mas'ud
berkata, "Aku berpeirdapat bahwg laki-laki tersebut lebih berhak
terhadapnya selama percmpuan tersebut belum mandi (belum

suci)." Maka Umar bedota, "Peirdapatnu sesuai dengan png ada

dalambenakku."

bt - Jam{ 4:502-503. Ia juga meriwayatlonnya 4: 501 dari Muharnnsd bin yatrp
dari Abdul A'la dari sa'id dari Abu Ma'syar dtri An-Nalira'i dari umar dan Ibnu Mas'ud
secara ringkas bes€rts atsar bcrilutnya

Ibnu Katsir ddam AbTafsir l: 397 dari Ats-Tsauri dari Manshur
dari lbrahim.
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Ialu Umar mengeinbalikan perempuan tersebut kepada

suaminya.@@)

{ @,*V,'Urs 5 +f;+"sv;F"a61; ffii Y
(Tdlak [yang dagt dirrdukil ililolcorli. setdah itubrlldt
ruiuk lcryi densa,n anro yffig ma'ruf dfri rnnwailcm
ilengm cctra ytrrgbdik..,) (Qs. Al Baqarah l?k 229)

263- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir mcnceritrkan k€eada l€mi dari Mutharrif dari Abu Ishaq dari

Atu Al Ahwash dari Abtullah: Tentang firman Allah SWT: i{It(
'*,,U5,;g,,"lltr;ifii1:, (rohk bwts dqat di4,tal

&ra lrali. sde.hh itu bleh ni* W darym csa Wrg rmtntf atau

nqsailcan fuEsr cna ,ruq fui*) tra bcr*ab, "Ia
menceraikannp setelah p€retnfan t€rs€ht srci sebelum

b€rsefubuh, lce,mrdim ia rcOauU ya hinsge. suci untuk
kesekian kalinya, kcmrdiar ia mmeikam:a ia mu. Kemldian
jika ia hcndak merujuhp, ia bisa mujuknfa; dan jika mnr ia
juga bisa memccra;t=naf. Jika tida& i. bisa meiringgalkannya

hingga percrnsraa tcrscbnt sd€Bai ucqiatut tiga haidh lalu ia bisa

mencerailannYa."G'63)

* 
- Jan i' 4: flX. Dan, juga 4: 501 dri Hurrril bin ltlls'rd& dri Ytzid bin Zurai'

dri SaId dari Abu l{a'syar dri Ibraldm An-Nakhr'i dri Umr dm Abdullah bin Mas\rd
dengan r€&bi )@g sunq &n dai Muhsnmed bin Yehya dsri Abdul Ala dari Satd
dari Abu Mt'slar dri An-NeHre'i dri Qairdeh d.ogp rcd&i ,ug 6arna. Dan, juga 4:
503 dari Ibnu Al }{rssanna &ri }fifrmnad bh htrr dri Syrtrh dei Al Halom dri
Ibratrim dari Al AsrE4 dan dlri l&hlmrd tin Al Mubsma dri Ibnu Abu'Adi dri
Syubah; Den, juga dri Abu As-Sa'ib deri Abu Muwiydr dri Al Ahresy dri Ibrahim.

As-Suyrtlii mcngutipnya dalam Ad-Dwr l:2i15 ikiAbdurrzzaq, 'Abd bin Humaid
dan Al Baihaqi drri Alqamah. Dan, juga dri Al B8freCi dari jalur Al Hasan dari Umar,
Abdullah dan Abu Musa sccara ringkas.x' - Jam| 4: 542. An-NasaI rneriwryatkannya dcngan redshi yang sama dalun
Swrrin-nya 6: 140 dsi Muhamilrad bin Yahya bin Ayyub dari Hafsh bin Ghiyats dari Al
Atnasy dari Abu Ishaq.
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26$ Al Qurthubi: Ibnu Mas\rd, Ibnu Abbas dan Mujahid (dan selain

keduanya) berkata: Yang dimaksud ayat ini adalah pe,ngenalan

tentang sunnah Talalc Yakri: Barangsiapa yang telah menceraikan

isterinya sebanyak dua kali, ia hanrs bcrtahra kepada Allah untuk

talalc ketiganya. IGlena ia bisa melringgalkannya dengan tidak

meozalimi haknp dan bisa pula mcmpertahankaqnya dcngan tetap

menrpergaulinya socara baik-baik.@6'{)

265- As-suyuthi: Al Baihaqi mengeluarkan dari jalurAs-Suddi dari Abu

Malik dari Ibnu Abbas -dan dari Murrah dari Ibnu lvlas'ud- dan

beberapa orang sahabat Nabi SAW: Tentang finnan Allah SWT:

?r1|'el6l (Talak [yang dapat dintiukiJ dua kali): Ia borkata,
uYaitu waktu dimana pada wakttr-waktu ini masih bisa nrjuk. Jika

seorang lalci-laki telah mentalak sahr kali atau dua kali, ia masih

bisa mempertahankan dan rujuk secara baik-baik; dan bisa pula ia

mendiamkannya sampai perempuan tersebut selesai lddahnya dan

dalam kondisi si perempuan ini lebih berhak tertradap dirinya.czosl

266- N Qtrrttrubi: Talak bid'ah adalah mentalak tiga kali dengan satu

kata.

Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berlcata" "Yang b€rlaku

bagnya hanya talak sagl.rr(266)

267-.Dari Malik Sesungguhnf telah sampai kcpadanya: Bahwa

. seorang lalci-laki mendatrngi Ibnu Mas'ud lalu be*atL "Aku telah

mentalak isteriku delapan kali.u.Ibnu Masbd balik bertanp, "Ialu
apa )ang dikatakan kepadamu?" [a menjawab: Dikatal@n

kepadaktr, "Ia (Isteritu) telatr berpisah dariku." Maka Ibnu Mas'ud

berkata, "Mereka benar, barangsiapa mentalak sesuai yang

Ibnu Majah meriwayatkann),a dalam Stnanay l: 651 dari Ali bin Maimun Ar-
Rsqi' dari Hafsh bin Ghiyats.

As-suyrthi murgutipnya dari merelca ddam Ad-Dan l: 278, dan dari Ad-
Daraquthni dan Al Baihaqi.

Ar-Razi meriwayatkannya ddan Al Mafatih 2: 252 secra ringkas.* 
-Ahkam3:126.ot 
-Ad-Dn.l:278.o 
-Ahteam3:132.
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diperintahkan Allah, maka Allah telah menjelaskan kepadaqra; dan

barangsiapa yang membuat kerancuan pada dirinya, maka kami
jadikan kerancuan tersebut melekat pada dirinya. Janganlah kalian
membuat kerancuan (mencampur aduklon) terhadap diri kalian
sehingga kami membebankannya pada kalian. Yang berlaku adatatr

seperti yang mereka *r1ro".n(zco

o aa??
&Jgrl

{@ '*
(... I i*f, l<mntu lcllrnrt frr bohw a loehwry a I slr,orrrl'i- i*Eri]

ddak dapd nwrialoti<nt |lndanwkdulrin Nlah, md<o ilak
ada ilosa das lcteihmvya tstfrisfuyua WW ilifuil<at

o|,reh iseri un/rrl/r. mq&rc diiryru ...1
(Qs. Al Baqarah lZ.lt ZZ9)

268- Al Bagfoewi: Para ulama berselbih pcodeit ffig Klanlu'.

I\fiayoritas merela berpe,ndapat b&qr ia talak safir ]ang
rnoryebabtan jnmlah tatak te*urang;

n -Al Mnuuththa' 2: 550. AsSuytrttri mrngot{qnddam Ad-Dur l: 278 dengan
rEdalsi )rang sarm &ri Abdunzzrq drn Al Bafrqi dri Alqgnrh bin Qais. Redaksi
awalnyr addah: S€omng laki-kki msn€mui lbnu Mrsbd lslu bc*rta' 'Ksmarin alu
tclah menceraikr isteriku s€ratus loli". Abdullrtl bin Masbd bdik bertmp, "IGmu
mengucrylannya sdu lrali seloligus?' Ia mccrjawab, 'Ya'. Abdullah bin lv[as'ud
bertanya lagi, "Krnu ingin bcrcerei dcagan ieEimr?' Ia nrenjawab, 'Y8' AMullah
berkata, 'Yang bcrlahr sdalah scpcrti ymg karmr ucrylan.'

Katanya melanjutkur: Seorurg l*i-l*i jugs milk*rgi Ibnu Mas\rd dan b€*ata,
"Seorang laki-laki mcnceraikm ietcrinla kernrin scbrrpk bftrang g€ildntutg (di
langit)'. Ibnu tvlasbd bertanya, nKamu m€ngucaplrann)rr satu kdi sekaligus?" ...(seperti
riwayat sebelunmya). Maka Ibnu Mas\rd berkata, "Allah tclatr menjelaskm masalah
talak. Barangsiapa )elg meirtalak sesuai'png diperintattkan Allah, mal<a Allatr telah
menjelaskan kepadanya ....' Ia juga meirgutipn),a l: 2E6 dfii Abdurrazzaq dari Al
Baihaqi bahwa seorang laki-laki berkata kepadanp, "Saya telah me,ntalak isteriku
s€ratus kali". Ibnu Mas'ud bertanp, 'Yang bcrlalor bagimu adalah talak tigq sedang
yang lainnya adalah maksiat -dalam rcdaksi lain "Permusrhan."

v(+ &9" ;'t;ilg-{i'ib tgl . y
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Ini mcrupakan pendapat Umar dan lbnu Mas'ud (dan lain-

lainnY4.eoe)

$@,,9?**r'C;i & :^1 U'; Ufi qivof )
{ @ ;1( s:!L ..-6& offfr, olryry*

(Kenaudian iika si suarni nmtalalcnya [sewdah Tdak yolng

lrc&&], Mdl& puanpnn itu tidak lagi lwldl baginy a
hingga dialrolwin dengan suarfi yanglatn, Kenndian iillc
suaffJi yar.g lqin itu mencerail<armya, Mdlci tidf,k ada dosa

bagi l<edilf,rJya [bel<as suari pertarna dfrrJ isteri] u.nhrk
kawinkertahiil<tlekmvyabrpendapmal<nrrdapm

meni alartLarJ twlorm.Irnil$ffrJ Nlah...l
(Qs. Al Baqarah l}h 230)

269- As-Suyrthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud
ia berkata: Perernpuan tersebut tidak halal bagin),a sanpai sang

suami membebaskannya (sampai perempuan tersebut menikah

dengan laki-laki lain).e6e)

'Ibnu Hambal: Takaiyabin'Adi rn*.."it"L"n kepada kami, ia
berkata: 'Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abdul karim
dari Abu Al Washil dari Ibnu Mas'ud:

Dari Rasulullah SAW, "Rasulullah SAW melaknat Mulullit
(laki-laki yang melahtlan nikah faflil) dm Mulnllal Lah

(Mantan suami yang menjatuhkan talak tigQ."Q1i)

270-

8 - Ma'alim l: 193. Ar-Razi mcriwayatkan arti ini dalam ll Mafatih 2:255, Al
Qurthubi dalamAl Ahlum 3:135,143 dcngan redalcsi png berbeda-beda.

Ibnu Katsir menpbufirya dalam At-Tafsir l: 405.* -Ad-Drnl:284.no 
- Al Musnad 6: 149-150. Ia juga meriwayatkannya 6: 140-141, 188 yang termuat

dalam hadits png lebih panjang, dad Al Fudhail bin Dukain dari Su$llan dari Abu Qais

fatsblbwlvfas'ud



27t- As-suyrthi: Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Majikan yang menyehrbuhi budak pererrpuannya tidak

boleh ma-taUilnya untuk suaminya sampai per€mpuan tersebut

menikah deirgan laki-laki lain.@7l)

*:4€;K-,fr 'ei14';i$ -^41 "iii" riLi Itr) ,.t ,7
if4* 5t

"rfr lG iti,ayl J1i {, f,it:t Vfi'"fs.,i $'*rZ
{@ Wili A;Wtl

(Apabilal1rrlrunrrrttalaki.stsri-isterimhlalunrr:elo,
mendekriti akhh iddalmya, Ma/ra n$ukilah nselca ilengan
ctra yarltg rtr,'taf, atfri cqailcniah flwdu drlrrgarrr cua
yong mo'ruf [fida[. iangorliahlffiw ruiukineftka rmtuk

dari Al Huzsil dari Abdullah; dm dri Asund bin 'Amir ei Sr$rm; d8n dri
tv{uhururadbin Ab&llah AbuAhiud drri S$/m.

An-l.I8sat nrcriwaydm ddmr Snnamya 6: 149 dri Alrru lin Ms*ur dari Abu
Nu'aim dari SuS/m ymg termut dalamhedirb ymg tcbrih pmjmg.

At-Tirmidzi meriwayador dalam,sicili*ya 5: il4 dui t{emd bin Ghailan dri
Abu Ahrnad Az-Zrlui dui SUE/a. At-Timddzi b€dots, "Hasot sh&ih.'

Arsuyrthi mcngrtipnya dri mereka lduJramAd-Durr l: 2&{, de dri Al Ba.hs1i
(dalun,Srauz-np).

Al Baghawi mrri*ayukamp &lam lI l,Ia'alirn l: 195 dri Abu Al Fr{ Al
Mudraffubin tsrnsil At-Tamimi dri Abu Al Qesim llamzah binYusrtrAs-Sdrmi dri
Abu Ahmad Abdullsh bin 'Adi Al llafizh dri Al IIs$n bin At fqi dri Amru bin
Iftalid Al Hrrard dri IJbaidillah bin Abdul Ituim Al Jauzi dri Abu Washil, dcngm
rcdatci "Allah rnelalcrat.n

Al Qurthubi'mengrrtipnya datam ll Ahkam 3: 149 dri An-Nasa'i socara panjmg
lebar, dan dari At-Tinnidzi secara ringkas.

Ibnu trGtsir mcngutipnya &lanAt-Tafsir l:4ll deri Ahms{ At-Tirmidzi dm tur-
Nasat. Disebutkur bahwa Ahrnrd dsr An-NasaI nrcriwayatkannp dri jalur lain dari Al
Alnasy dalam hadits yang lebih panjang. Akan Etapi ahr tidak rncncmukan di dalanmya
l<rrtt " Mufuallil dn muhallal lah." (Al Mwnad 6z 7 l, 197 - As-Stman 8 : I I 3).

Ib,nu Hajar meriwayatkann)ra dalam Al l(afi: 20 ketilo mcnt*trU hadits yang
diriwayatkan oleh Az-Zamakhspri dalam Al Ka,sysyf l: 140. h bcrkata: Diriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud dan Ali (dan lain-lainnya). tladits Ibnu lvlaslrd dilceluarkan oleh At-
Tirrnidzi dan An-NasaI, dan dinilai Shahih oleh lb,nu Daqiq Al Id sesuai syarat Al
Bukhari.

n' 
- Ad-Drr l: 285. Yang ia maksud adalah budak pcremPuan.

WfuIbrwMas'ud @



nrrllrte.rilenudlwtatmtrlcmenailengmdemikifi Jl<firru

a nrrielcr- fu orrg@o Wufr ilelnrikimr, nahf,
*sguh io tclah Wud zalim tshadq ilhhrya senditi.

iury6p/,ah t<ffiw iadil.g,;r halaawl74dam ry pennoirimt ..)
(Qs. Al Baqarah l21z 23Ll

272- NQ,urthubi: Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud

dan Abu Ad-Darda', bahwa mereka semua bcrkata: Tiga hd )'ang

tidah boleh main-maia di dalamq'a; dan orang yang main-main di

dalamnya dianggap serius: Nikah, Talak dan mernerdekakan

budak.@2)

"$ ; 
"61 

ip:W fi;'lri:ri'#i3,'1rg )
{@"''it6)1

(Poruibuhcnitalclahmr,r'4rusailoarlmalaolwlrrryaselanw
fua tallrr,rrr pellnil, yaitu bggi WW insin neny@wr

Wrytryy.ort..) (Qs. Al Baqamh l2lz 2331

273- Ath-Thabari: Abu As-Sa'ib meirceritakan k€Pada karni, ia berkata:

Hafsh menceritakan k€pada kami dari Asy-syaibani dari Abu Adh-

Dhuha dari Abu Abdurrabman dari AHullah, ia bertata: Anak

yang telah disusui dua tahgn atau dua tahgn setelah disapih tidak

perlu disusui lagi.@zll

* 
-AhkantS:157.m - Jami' 5: 36; Dan, juga 5: 37 dri Ib,nu At Mutssma dri Muhumtad bin JaTr

dari Snrbatr dari Al Mughiratr dari Itirahim dri AMullah secca ringkas, dcngm
rcdaksi, 'Tidak boleh meiryrsui sctelatt disryih atau sctelatr dua tahun."

Ar-Razi mc,nyebutnya datam lt Mafatih 2: 264, Al Qrrthubi dalam Al Ahluttt 3z

162, Ibnu Katsir dalam At-Tafsir l;417. As-suyrthi mengrtipnya dcngp redaksi Fttg
sama dalaml d-Durrl:135 dari Ibnu Abu S)raibah.

T$sitlblutltler'ud



.#'t?J|x;fr ",'6;;$ii'i:rii'l*'t:;d'u.t'ry
{@ 'gi;3

(Orung.oruqymgnetfugggt &min ili mtmuw ileryut
metfirggall<an isterf,.istari thr;ndaklah Fua istcri itul

menarytdirrrrtilirhryo[fur'idilnhlerrrrpatbularlsqpulN.h
hnri...l (Qs. Al Baqarah l?l: Z34l

274- Al Qrthubi: Segolongan ulama mengatakan: Iddah kare,na cerai

atau kernatian adalah sejak hari kematian atau sejak dicerai.

Ini menrpakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud (dan selain

keduanYal.@7+)

275- N Qurthubi: Mereka berselisih pendryat telrtang Iddah umnsal

wahd yugditinggnl rrati majikmya"

Diriwayarbn dili Ali dan Ibnu Irilrsbd bahura r#rhnla tiga hli
haidh.eT'

276- Ibrlu Hambal: Saya mepbrca Af badapan Yalrf,a bin Sa'id deri

Hisyarn, Qptadsfr" menceritakm k€eada l<ami dari Khilas dari

Abdullah bin U6ah, iaberkata:

Abdullah bin Ndastd didatangi seeorang lalu ia ditmya tentasg
seorang laki-laki yang marikahi p€rcmpm @i meirpbutkan

lalu lalci-laki tersebut wefit s€belum rnayefirbrrhinya. Ia
tidak nenjawab apaprm. IaIu mercka pulmg dan menanyakannya

lagr. Maka ia berkata, nAku akan menjawab berdasarkan

pendapatlu. Jika aku be,lrar, maka itu seimata-mata dari Allah yang

telah mernberi petunjuk kepadaku; dan jika aku salah maka itu
berasal dari diriku. Ia tetap mendapaftalr rnaha s€perti wanita-
wanita lainnya, mendapatkan warism dan tetap menjalani Iddah.u

nt 
- Alrkan 3: 182.

ns 
- Ahkan 3: 184. Ibmu Katsir nrenycbutlon rtinya dalun At-Tafsir l:420,

Tottir lbnulvlas'ud,



Maka seorang lald-laki dari Asyja berdiri lalu berkata, I'Aliu

bersaki bahwa Nabi SAW p€mah mengatakan ini.* Abdullah

bakata "Kemarilah, adakah lainrya png bisa bersaksi atas hal

ini?" Maka Abu Al Jarrah bersaksi atas bal tersebut@?o

n6 - Al Musnad 6: 74-75. h mcriwayatkurnya fui Abdul Mslik bin Anru dari

Hispm Al Maha. hurya saja ia bcrlm: Bertcnaar dcngm Brwa'binti Wasyiq. Ia

b€rkata, "Kcmrilah, adatoh dua sa*si lagi unhrlc rncnguatkrnmu?'Malo Abu Sinan dan

Al Janah bersat<si atas hal tcrsebut. Keduanya adalah dua orang laki-ld<i dari Asyja'. Ia
meriwayatkannya secara panjang lebr 6: 137-138 dri Muhammad bin Ja"far dari Sa'id

dari Qatadatr dari Khilas dan Abu llassan Al Ataj dui AHullsh bin Utbah bin Mas'ud.

Di dalamnya disebutkan: Maka Ibnu Mas\rd sangat gembira kre,na par.dryatnya sesuai

dengan pendapat Rasulullatr SAW. Ia juga meriwayatlmnya dari AMullatr bin Bakar

dari Sa'id; dan dari Abdullah bin Ahmad dari ayahnya dengur mernbaca di hadapan

Yahya bin Sa'id dari Hisyam dari Qatadah dri Ktrilas dan Abu ll8ssar. Di dalanmp
disebutkan: Abdul Watrhab berkats, "suaminya adslah Hilal bin Murrah Al Asyja'i" -
menunjuk padr. sanad lain dari Abdul Walrhab-. Ia juga meriwayatlonnya dari Battz

dan Affan dari Hannnam dari Qatadstt dari I$ilas dan Abu Hassm dengan redaksi yang

satna.

At-Tirrnidzi meriwayatkannya dalam Sfrcftri-nya 5: 8+85 dri Mahmud bin Ghailan

dari Zaid bin Al Hubab dri Sufirar dari tvlmshur dri Ibrrdrim dri Alqunah dari lbnu

Mas'ud-sqga ringhs. Dan, juga dri Al Hasan bin Ali Al Khallal dri Yazid bin Harun

dan AbdurEza( daqi_sufyur dri Manshrr dengm r€&ksi ymg sarns- Ia berkata,
- 'Hadits hasan shahih".-Ia mairriyuku-mya l€bih dri satr jalu pcriwaptm.

Abu Daud meriwayatlcurnya a6un .iraar1xp l:209-2lO dEi Utsrtf,i bin Abu

S),aibah dari Abdurratrmur bin Mahdi dri Suttm dri FiiasdaiAqrSf,abi dari MTr,uq

dari Abdullah secara ringtcas. Dm, jugp dai Utsmm bin Abu SJEibah dri Yazid bin
Harun dan Ibnu Mahdi dari Su$nan dri Moshur dri Ibrahim dri Alqamah dengan

redalci )rang sama. Dan, j+ga dsri {Jbsidiuah bin Umar dari Yazid bin zurai' dari SaSd

bin Abu'Arubah dari Qatadah dri Khilas dm Abu lIassan, seperti riwayat Ahmad dsri

Muhannnad bin Ja'far.
An-Nasa'i mcriwaptkannya dalam ,snzaz-nya 6: l2l-123 dri AMgrrahman bin

Muhamnad bin Abdurratrman dri Abu Satd dri Abdurrahmm bin Abdullah dari

Zaidah bin Qudamah dari Manshur dri Ibrahim dri Alqamatr dm AI Aswa4 seperti

riwayat Ahmad dali Muharrnad bin Ja'far. Abu Abdgrratrmm bcdr1ttr, "Sejauh yang

kuketahui tidak ada seorang Pun )'ang mengatakm nAl Aswad' dalam hadits ini selain

Zudah. Dan, juga dari Ahrnad bin Sulaiman dtri Yazid dai SuS7g dri Murshur dari

Ibrahim dari Alqamah secara ringftas. Dan, juga dari Ishaq bin Manshur dari

Abdunatrman dari Suffan dari Manfiur dari lb,ratrim dari Alqanrah dengian redalsi 1lang

sama. Dan, juga dari Ati bin Hajar dari Ali bin Mushir dari Daud bin Abu Hindun dari

Asy-Syabi dari Alqamatr secara panjang lebr. Ia juga meriwayathnp 6: 198 dari

Matrmud bin Ghailan seperti riwayat At-Tirmidzi darinya
Ibnu Majatr meriwayatkannya dalam &man-nyt l: 609 dri Abu Bakar bin Abu

Sfibah dari Abdurrahman bin Mahdi dai Su$an dari Firas dri Asy-Syabi seperti

riwayat Abu Daud dari Utsman bin Abu s)'afuah. Dm, juga dri Abu Bakar ibn Abu
Sfibah dari Abdunatrman bin Matrdi dari SuSan dari Murslnn dri Ibrahim dari

Alqamatr dengan redaksi ),ang sama

TctsfulbnuMas'ud
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(...Dcn ionsnl,/,ah kgw bet' czoin, tbatq Wil untuk
boaqd nilorh sebehnn hd{s 'iddahny*..'1

(Q6. Al Baqarah I27z 2351

277- N Qurthubi: Segolongan ulsma mengatakan, nTidak sah nikah

kecuali dengan wali."

Hadits ini diriwayatkan dari Unrar bin Iftattab dan Ibnu lvfas'ud

(serta selain keduanya).@a

278- N Qurthubi: Apabila soorang laki-laki mengauli perEmpuan )'aog

belum habis masa iddahnya dari snl5lli scbelumrya, Ab'Tsauri dan

Ift&h s€rta Asy-Syafi'i rnsngsh" "Xeduanp

dipisabkan dao tidek hrnn buat schrya, akm tefapi di-tbJ4*lr,

lalu pereryuan terscbut menjalmi il&h drin5a lrrmdian si laki-

laki rnelmrr lagi scp€rti laki-l*i lain'ryl.'

Al llakim rrrcrira:nttsurnya drlEn Al LM* 2: ltr&ltl dri Abtr Jak
Muhmnnad bin Ali Asfsyeibui (di Kufltr) dri Almed binl&"jm dri Ab|I Ghrzrh
dari Ibratrim bin Al Kholil dei Ali bin ldushir dd Dtrd bin Abu Hindun, scperti

riylyd An-Nasa'i:dri Ali bin Hrju. Setrhh inr Al II*im rncrimy*tkm dri Harmalah:

Afu- rrendcngg Asy-Syafit bcrlntu, "rikl ha& Bu*r' shdrih, t€ntu alol al<an

nmirvaydcrmyra." Al llakim kkata: Abu Abddl& (Muhuwd bin Ya'qub AI
Ilafizh) m€ngatsl(an, "scandainya alar hdir di ha@m Aeysytf i, p"d."ku 

"lgt
b€rdiri di h.dapan nnrrid-rmui&r1'a dcngan rng&km, "Ihdits ini slraldll, maka

riwayrtkurlah ia!" Dur, juga dari AhIrEd bin Ja'fr Al Qdhil dri Abdullatr bin Ahmad

Hn Hambal dari aydlnya dari AMgnalunen bin Mahdi dri SIE7;r da.i Firas dari Asy-

Spbi secara ringb. Ia menilai Shshih koduanp den diPcdstd oldr Adz-Dzatrabi.

As-suytrtlri nmgutipnla dari nrcreka ddun Ad-Dwr l: 419 dri inram Ahmad'

Ahlts Srmur dm Atjltilnidzi. Ia jugamaryebutkmnya 6: 514 pada surah Saba'ayat 50,

s€csraringkss.
Al Qurthubi nuiurayatlonnya dalam N Ahlum 3: l9E-19 dad At-Tirmidzi dan

Abu Daud secara ringkas.
Al Baghawi mcriwayatkann ya dolan Al Ma'alim I : ?.94.
m 

-lhtcan3:7z.
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Mereka Uerargumentasi dengan ijmd ulaua; bahwa seandainya

seorang taki-laki berzina dengann1a, ia tidak haram menikahiryra,

maka begrtu pula menpnrbuhinya dalam masa iddah.

Mereka me,ngalakan: Ini menpakan @aeat Ali" diriwayatkan

oleh Abdunazzaq dan diriwayaltan puta pcodryat scrttpa dri lb,nu

Mastd-eil)

|i,j'"$;Lri'{r'#;:s;r1$4!i;:-':-G,{r}

{@...'{il.ivf
(Jilrot(arlnunencer:ailcarrtisteri,isterhrws&:hnnl<ffi w

brcampn ilengm nwelca, paddwlsesilrlggr.hnyo r(mw
sudah menentul<ul ma}rrry a, n.al<o W 6lah q*n dml

,nolrrr, lmtg teloh r@w tctfiulorrr ifii...)
(Qs. Al Baqarah l2lz 23?l

27g- N Bagbawi: Segolongan ulamn b€rp€ndryat bahwa seandainya

s€orarg laki-lald mcqrepi (tertnan) d€ngan isterinya lalu ia
meNrccraikanqra scbelum menyefirhrhinp, maka tidak wajib
bagnf keouali scpamh dari rnahar yang telah ditcntutarL Dan,

p€,lt!ryuan tersebut tidak psrtu me,njalani Iddah"

Ini menrpakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu I\,Iastd dan

lainrya.ezr)

n -At*an3: 193-19{.n - Ma'alim l: 205. As.Suyuthi dallrrt td-Dwr l: 29f2 dfii Al
Baftaqr dari Ib,nu Mas,trrf, Tcrcnpum t€rscbut mend4otkm scpmoh dri nrahr yurg
tctah ditcntulm eckaliprn si laki-lakinya hurya duduk di mtra kodua kakinya' Ia juga
tturgutip ttrabr ini drinp l:278 pafu snrah Al Baqrah ayd.X\9, yurg rcdahinp,
"Pcrenpuan )rmg tclah &'tddc tiga kali *bclum discfirbuhi, lccdu&rhya scperti
pcrsmpusn )rmg tclgh discarhfii."

lain-

fdsrlblu lvfrr;'ud



{@ &.;iA)iewy
(P elihar alah serrua slwlat[ rmt ] ..,)

(Qs. Al Baqarah l?h 238)

280- Ibnu Hambal: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Azizbin Muslim menceritakan kepada kami, Abu
Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah,

amalan-amalan apakah yang paling utama?" Nabi menjawab, .p
W t6 i12l lfunoikanl ah s hal at p ada w afuuny a1.Q80)

281- Ibnu Hambal: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu'Umais
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ali bin Al
Aqmar meriwayatkan dari Abu Al Ahwash dari Abdullah bahwa ia

berkata: Barangsiapa yang ingin menghadap Allah esok dalam

keadaan muslim, hendaklah ia memelihara shalat-shalat ini ketika
ada seruan (adan) untuknya. I(arena Allah telah mensyariatkan

untuk Nabi kalian Sunnah-Sunnah petunjuk, dan shalat-shalat

tersebut termasuk di antara Sunnah-sunnah petunjuk.(28t)

28o - Al Musnad 6: 41. Takhrij hadits ini telah discbutkan pada suratr Al Baqarah
ayat 216. Ibnu Katsir mengutipnya dal am At-Tafsir l: 427 dti Ash-Shahihain.

Ar-Razi meriwayatkan dalam Al Mafatih 2:29 dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia bertanya
kepada Rasulullah SAW, 'Arnalan-amalan apakatr png paling utama?" Beliau
menjawab, " Shalat pada waldtnya yang pertama."

Al Qurttrubi meriwayatkannla dalarn li Ahkan 2: l5l. Ia berkata: Dalam hadits
Ibnu Mashd disebutkan, "Pada awalwaldunya."

At-Tirmidzi menyebutkannyra de,ngan redalsi ),ang sama lJpJiamshahih-nya l: 283.
As-Suyrthi meriwayatkan dslan. Ad-Durr l: 297. Ia berkata: Ath-Thabarani

mengeluarkan dari Ibnu Masbd bahwa ia ditanya, "Derajat-derajat Islam apakah yang
paling utama?" Ia menjawab, ushalat.u Ia ditanya lagi, "Kernudian apa lagi?" Ia
meirjawab, "Zakst."-ztt 

- Al Musnad 6: 17-18. Dalam kitab ini haditmya panjang. Ia juga
meriwayatkannya 6: 34 dari Yatrp bin Adam dari Sfrik dari Ali bfii Ai Aqmar secara
ringkas. Dan, juga 6: 166 dari Abu Qathan dri Al Mas'udi dari Ali bin Al Aqmar. Ia
juga meriwayatkannya 5: 222-223 dari Abu Muawiph dari Ibrahim bin Muslim Al

, Hajari dari Abu Al Ahwash dengan perbedaan sedikit pada redaksinp.
Muslim meriwayatkannyra dalam Shahih-nya l: 453 dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah dari Al Fadhl bin Dukain dari Abu Al Umais dari Ali bin Al Aqmar

Tafsir lbnul\{.ds'til



282- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin Nashr'aan etn-
Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Barangsiapa

yang meninggalkan shalat, ia bukan orang yang beragama.(282)

{@ fiyu4)v }
(... Dan lpelihf,ralah] slwlat untsthar ...)

(Qs. Al Baqarah l?lt 238)

283- At-Tirmidzi: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu
Daud Ath-Thayalisi dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami
dari Muhammad bin Thalhah bin Musharrif dari Zubaid dari

Murrah Al Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud, ia bsrkata:

Rasulullah sAw bersabda, /itii-b ,jr;tri:t-b (Shatat

Wusthaa adalah shalat Asharl.Qasl

Al Qurthubi rnengutipnya darinl,a dalun Al Ahkam l: 298.
Abu Daud mcriwal,atlonnya dalam Suncr-nya l: 57 dri Harun bin'Abbad Al Azdi

dd Waki' dtri Al Mas'udi dri Ali bin Al Aqmr eccara ringkas
An-Nasa'i meriwayatkmn)ra dalarn &nan-aya 2: 108-109 dari Suwaid bin Nashr

dari Abdullatr bin Al Mubaralc dari Al Mas\rdi dad Ali bin Al Agmar
Ibn:u lvlajah meriwayatkannya dalam.Srzaz-nya 1: 255-256 dari Muhanunad bin

Ja'fr dari Syrbah dari Ibratrim Al Hajari dari Abu Al Ahwash.
As-Suyrthi nrngutiprp dalmrn Ad-Durr l: 296 dari mcreka -selain Ahmad-

d*e1;g rcdaksi )rang psrjutg.* 
- Ad-Drr l: 289. Rcdaksi yans juga dikelurkm olch Ibnru Abu Syaibah (Ddarn

Al Mwhannaf) dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia ditanp, 'Dcrajat-dcrajat amal apakatr png
paling utama?" Ia menjawab, "Shalat, barrrgsiapa )rang tidsk menunaiksr shalat ia
bnkur curg ymg bcragama.'

Ath-Thabarani juga mcngeluarkm dari lb,nu Mas\rd, ia berkata, ,Barurgsiapa png
mcninggalkan shalat, ia teldr lofir."u' 

-shahih-nya l:293,Ia mcngulangnya di tcnrpat lain 1l: 106. Ia bcrkata" "Hasan
shahih."

Ibnu Hajar nrcngutip darinya dalam Al IGfi: 2l k*ilo mentaktrij hadits ini,
'Mcreka mcnyibul*an kits dri shalat Ashar ...n, yang disebutkan olch Az-Zamakhspri
dalarnAl Karysyaf l: 146 yang ia takhrij dari Ali.

Al Qurttubi mcngrrtiprya dalam ll Ahkm 3: 310, Ibmu Katsir ddun At-Tafsir l:
431; dan dari Abu Hatim bin Hibban (dalam Shahih-nya) dari Ahmad bin Yahp bin
Zuhair dari Al Janah bin Makhlad dri Anru bin'Ashim dari Hammam bin Muariq Al
'Ajli dari Abu Al Ahwash dri Abdullatr. Dan, juga l: 429 drl,;i Al Hafidr Abu
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284- Ibnu Harnbal: Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Thalhah menceritakan kepada kami dari Zubaid

dari Murrah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Orang-orang

musyrik menahan Rasulullatr SAW dari shalat Ashar (sehingga

beliau ketinggalan shalat Asar) sampai matatrari menguning atau

memerah. Maka beliau bersabda, litLlU ,S;.! 91Jat ;p VtSe

.t3LJ'p)1-ii-r<tt-r-rl&r u-- t* (itrjif uMereka telah

menyibulrlran kita sehingga Hta ketinggalan shalat Wusthaa.

Semoga Allah menjejali perat mereka dan latburan mereka dengan

aPi.ne84)

Muhanrnad Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyathi (dalam kitab'np yang bcrjudul
Kasyf Al Mughaththa'Fi Tabyin Shalat Al Wrutha).

As-Suyuthi mengutip,nya dalamAd-Dun l: 303 dari Ibnu Abu S)raibah, At-Tirmidzi
dan Ibnu Hibban. Dan, juga dari Ibrnu Abu Syaibah serxra mauquf. Redalsinya adalah,

"Al Wwthaa adalah shalat Ashar."
Al Baghewi menyebutnya dalamAl Ma'alim l:206,Ibnu Al Jauzi dalam Az-7ad l:

282.
Ar-Razi meriwayatkannyrdaltmAl Malatih 2: 281 secara mauquf,* - Al Mtunad 5; 318. Ia juga mcriwayatkannya 6: 169-170 dari Hasyim dari

Muhannnad bin Thalhah. Dan, juga 5: 270 dari Yazid bin Muhanlrnsd bin Thalhah
secara ringkas

Muslim meriwayatkannp dalam Shahih-aya l: 437 dari 'Aun bin Salam Al Kufi* 
ffiTffifl'#e"HffiL"ya dalam sunan-aya t:224 dariHafsh bin Arrnu dari

Abdunatrman bin Mahdi, dan dari Yahp bin Hakirh dari Yazid bin Harun, keduanya
dari Muhannnad bin Thalhah secara ringkas.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'5: 182 dari Muhammad bin Matnar
dari Abu'Amir dari Muhammad bin Thalhah, dan dari Ahmad bin Sinan Al Wasithi dari
Yazid bin Harun dari Muhamrnad bin Thalhah. Dan, juga 5: 188 dari Sulaiman bin
Abdul Jabbar dari Tsabit bin Muhamrnad dari Muhammadbin Thalhah.

As-Suyrthi mengutipnya dalam Ad-Durr l: 303 dari mereka (selain Ahmad); dari
'Abd bin Humaid, At-Timidzi (meirunjuk pada hadits sebelumnya, karena ahr tidak
menemukan redaksi hadits ini dalam Shahih At-Tinnidzi), Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al I hkam 3: 21 3 secara ringkas.
Ibnu Katsir mengutipnya dalamAt-Tafsir lz 430431dari Muslim.
Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysd 1: 146 dari Nabi SAW.
Ibnu Haj ar berkata dalam Al Kafi : 2 I , "Hadits ini terdapat dalam Al Kutub As-Sittah

(enam kitab hadits). Hanya saja redaksi "Shalat Ashar" hanya terdapat dalam riwayat
Muslim saja."
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(... Berdirilah mafu /.Jllqh [dalam shalaurur] dmgan

klwsyu') (Qs. Al Baqarah lzk 238)

285- Asy-Syaf i: Suffan mengabarkan kepada kami dari 'Ashim bin
Abu An-Najud dari Abu Wail dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:
Kami mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang

shalat, yaitu sebelum kami pergi ke negeri Habasyah. Beliau
menjawab salam kami ketika sedang shalat. Setelah kami pulang
dari negeri Habasyah, aku mendatangi beliau untuk mengucapkem

salam kepada beliau. Lalu kudapati beliau sedang shalat. Beliau
tidak menjawab salamku. Lalu aku mengucapkannya baik dalam
jarak dekat maupun jarak jauh. Lalu lalu.aku duduk menunggu
sampai beliau selesai shalat. Setelah beliau selesai shalat, beliau
bersab da, rjk r bf Lef b'of:),:t;-t; ,it bc,fi; Sa5 y \tb1
.gXl.a-Jr oJ. (Sesunggahnya Ailah Arza'wi latta *e*pnbr*i
perintah-Nya sesuai yang dikehendaki-Nya. Di aniara yang Dia
perbanti adalah: Janganlah kalian berbicara ketika sedang
shalag.@ts)

' 285 
- Al Musnad 2: ll9. Di dalarmrya disebutkan, 'iDari wail", ini adalah salah, yang

benar adalah 'Dari Abu Vi/ail" sebagaimana )rang terdapat dalam sumber-sumber lain
Ibnu Hambal meriwayatkannya dalarln Al Musnod s:2oo dari Su$mn dengan redaksi

yang sama. Dan, juga 6: 9l dari Abdunahman dari Zaidah dari 'Ashim dari syaqiq dari
Abdullah secara ringkas. Dan, juga 6: 193 dari Muhammad bin Ja'far dari syrbatr dari
'Ashim bin Bahdalah dari Abu wail dengan redaksi )rang sams secara ringkas. Ia juga
meriwayatkannya 5: 339-340 dari Muhammad bin Fudhail dari Muttrarrif dari Abu Al
Jahm dari Abu Ar-Radhradh dari Abdullatr secra ringkas, sampai rcdaksi, "Dia
memperbarui perintah-Nya sesuai yang dikehendaki-Nya". Ia juga meriwayatkannya 6:
2l dari Asbath dan Ibnu Fudhail dari Mutharrif. Ia jugameriwayatkannp 5: lg2dari
Muhantmad bin Fudhail dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah
dengan redaksi: Kami bertanya, 'wahai Rasulullatr, dulu kami mengucapkan salam
kepada engkau ketika engkau sedang shalat dan englou menjawabnya (tapi sekarang
tidak).' Nabi menjawab, "sesungguhnya aht sibuk dalam shalatful, la iuga
meriwayatkannya 5: 338"339 dari Abdunazzaq dari su$ran dari Al A'masy dari Ibrahim
dari Abdullah secara ringkas

Bukhari meriwayatkannya dalam shahih-nya 2: 62 dari Ibnu Numair dari Ibnu
Fudhail dari Al Alnasy dari lbrahim dari Alqamah; dan dari Ibnu Numair dari Ishaq bin
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Manshur dari Huraim bin Su&an dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah. Dan, juga
2: 65-66 dari Abdullah bin Abu Syaibah dari Ibru Fudhail dari Al A'masy dari Alqamatr,
seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdunazzaq. Dan, juga 5: 50-51 dari
Yahya bin Hammad dari Abu'Awanah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Alqamah seperti

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Fudhail dari Al A'masy. Ia
juga meriwayatkannya 9: 152 dari Ibnu Mas'ud (tarrya sanad) seperti hadits riwayat Asy-
Syaf i secara ringkas.

Muslim miwayatkannya dalam Shahih-nya l: 382-383 dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibnu Numair dan Abu Sa'id Al Asyaj dari Ibnu Fudhail dari Al
A'masy dari Ibrahim dari Alqamatr; dan dari Ib,nu Numair dari Ishaq bin Manshur As-
Saluli dari Huraim bin Suffan dari Al Alnasy seperti hadits yang diriwayatkan oleh
Ahmad dari Ibnu Fudhail dari Al A'masy.

Al Qurthubi mengutipnp dalam Al Ahlum 3t 214.
Abu Daud meriwayatkannya dal4m dalam Sunan-nya l: 92-93 dari Muhammad bin

Abdullatr bin Numair dari Ibnu Fudhail dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah
sepat hadits yang diriwaptkan oleh Ahmad dari Abdunazzaq. Dan, juga dari Musa bin
Ismail dari Aban dari 'Ashim dari Abu Wail seperti hadits riwayat Asy-Syafit secara

ringkas.
An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunan-nya 3: 18-19 dari Muhammad bin

Abdullah bin 'Ammar dari Ibnu Abu Ghaniyyah (namanya Yahya bin Abdul Malik) dan
Al Qasim bin Yazid Al Jarrni dari Su$ran dai Az-Zubair bin 'Adi dari Kultsum dari
Abdullatr seperti hadits riwayat Asy-Syaf i secara ringkas dengan redaksi: Setelah beliau
salam, beliau memberi isyarat kepada orang-orang lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah
Azza Wa Jalla memperbarui/mengamandetnen (aturan) dalam shalat: Janganlah kalian
berbicara lcecuali dengan dzilmrllah dan apa-apa yang layak bagi kalian, dan berdiilah
lurena Allah (ilalam shalat) dengan khusyu'. Dan, juga dari Al Husain bin Huraits dari
Suffan dari 'Ashim dari Abu Wail dengan redalcsi yang sama secararingkas.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya l: 325 dari Ahmad bin SaId Ad-
Darimi dari An-Nadhr bin Syumail dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu
Al Ahwash dari Abdullah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari
Abdurrazzaq.

As-Suyuthi mengutipnya dalan Ad-Dunr l: 306 dari Al Bukhari, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami' 5:231-232 dari Musa dari Annu dari
Asbath dari As-Suddi dari Munah dari Ibnu Mas'ud, yang sernal,rna dengan hadits
riwayat Asy-Syaf i. Ia menarnbahkan, "Qunut (khusyu) adalah diam". Dan, juga dari
Muhammad bin 'Ubaid Al Muharibi dari Al Hakam bin Zhuhair dari Ashim daui Zin
dari Abdullah de'ngan redaksi yang sama. Ia menarnbahkan: Lalu turunlah ayat ini:
(Berdirilah untuk Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu).Tapi Syakir manvonisnya
dha'if karcrra Al hakam dha'if. Dan, juga 5: 233 dan Ibnu Humaid dari Harun bin Al
Mughirah dari 'Anbasah dari Az-Zubair bin 'Adi dari Kultsum bin Al Mushthaliq dari
Abdullah dengan redaksi ),ang sama. Redaksinya adalah, "Allah telah memperbarui
untuk kalian (aturan) dalam shalat: agar tidak seorang pun boleh berbicara lcecuali
dengan dzilrullah dan apa-apa yang layak baginya seperti Tasbih dan pengagungan,
dan berdirilah lurena Allah (dalam shalat) dengan lclntsyu'."

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalarn Ad-Durr I : 106 dengan tiga riwayat.
At-Tirmi&i menyebutnya dalam Shahih-nya 2: 195-196, Ibnu Katsir dalam At-

Tafsir lz 434. Kemudian i'a juga meriwayatlonnya l: 435 seperti hadits riwayat Asy-
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286- As'Suyrthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: At Qanit adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-

NYa'(286)

287- As-Suyuthi: Ath-Thabarani mengeluarkan (dalam Al Ausath) dan

Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW tidak membaca qunut (berdoa dalam shalat)r25

dalam shalat-shalatnya kecuali dalam shalat witir. Apabila beliau

berperang, beliau membaca qunut dalam semua shalat untuk

mendoakan ftehancuran) bagi orang-orang musyril.(z8z)

288- At-Tirmidzi: Aban bin Abu 'A1ryasy meriwayatkan dari Ibrahim

An-Nakha'i dari Alqamah dari Ahdullah bin Mas'ud: Bahwa Nabi

SAW membaca qunut dalam shalat witir sebelum nrku'.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Suffan Ats-Tsauri dari Aban

binAbu 'Aprasy.(2E8)

{ @ . . i^,ibge&$}fi .}# u.fii 6 iy
Syafi. Ia menyatakan bahwa hadits ini terdapat dalam lsi-.Slahih. Ia juga
meriwayatkannya dalam dari Al Hafizh Abu Ya'la dari Bisyr bin Al Walid dari Ishaq bin
Yahya dari Al Musalyab dari Ibnu Mas\rd dengan arti yzng sama. Di dalannya
disebutkan: Wa'laikassalam Ayythal Muslim Warahmatullah. Sesungguhnya Allah Ana
Wa Jalla memperbarui perintah-Ilya sesuai yang dilcehendaki-Nya. Apabila lwlian
sedang shalat, khusyu'lah dan jangan berbicara. As-Suyuthi juga mengutipnya dalam
Ad-Dun 1: 306 dari Abd bin Humaid dan Abu Ya'la.

Ar-Razi berkata dalam lI Mafatih 2:283, "Qanitin (dengan khusyu').' adalah diam
0*1P_;T#Tfffipeirdapat Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam.

tx Lih*At MashabihAl Munir.

"'-Ad-Duo l:308.
"'- Shahih-nya 13: 312-313. Ia mernvonis dha'if Aban bin Abu'Agaasydalam

periwayatan haditsnya. Ia bcrkata: Sebagian mereka meriwayatkan dari Aban ... Ia
menarnbatrkan di dalannya: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ibuku meirgabarkan
kepadaku bahwa ia pernah me,lrginap di rumah Nabi SAW, lalu ia melihat Nabi
membaca qunut sebelum ruhl'.'

At-Tirmidzi berlota drJ,an Shahih-nya 2: 251: Abdullatr bin Mas'ud berpendapat
bahwa qrmut itu dalam shalat witir (shalat gmjil) dalam sernira shalat sunnah. Ia menrilih
mernbaca qrmut sebelum rulnr'.
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(Sicpakah ymg mau membqi piniamartlnpadn Allah'
pinjarnm y $W baik fmenoifl<rlhl<sr. hartary a di i alan

Allahl, mala Alldh dl<ilr. meltpat gdndnlran panbayman

lnpadattyc...) (Qs. Al Baqarah l2lz 245) .

289- Ath-Thabari: Muhammad bin Muawiyah Al Anmathi An-Naisaburi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Ktralifah

menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj dari Abdullah bin

' At Harits dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Ketika turun ayat:

t%lg;';itl bj-afifl ; (Siapakah yans mau memberi

pinjaman tcepada Allah, piniaman yang ba*), Abu Ad-Dahdah

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman

dari kami?" Nabi menjawab, "Ya" Mata Abu Ad-Dahdah berkata,

"Tangan Anda' Maka Nabi memberikan tangannya. Lalu Abu Ad-

Dahdah berkata, "Sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku

ini, yang di dalamnya terdapat 600 pohon korma."

Kemudian ia berjalan menuju kebunnya, dan saat itu Ummu Ad-

Dahdah sedang berada di dalamnya bersama anak-anaknya. Maka

ia mernanggilnya, "Wahai Ununu Ad-Dahdah" Jawab Ummu Ad-

Dahdah, 'Yau Ia berkata, "Keluarlah! alnr telah meminjamhan

kebunku ini yangberisi 600 pohon korma unhrk 1u1r"r1o.n(2Ee)

28e - Jami' 5:284-285, Syakir berkata, "Sanad'nya sangat dha'if."
As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad'Dun l: 312; dan dari Sald bin

Manshur, Ibnu Sa'ad, Al Bazzal, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu HatirrL Al Hakim At-
Tirmidzi (dalam Nqwadir Al Ushu|), Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Syu'ab Al

'^o\reurthubi meriwayatkannya dalam At Ahkam 3: 237-?tB dari Al Qadhi Abu
'Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani'Al As/ari (di Kordova) deirgan membaca

di hadapan ayahnya, yang merupakan ijazah dwi Abu Bakar Abdul Aziz bin Khalaf bin
Madin Al Azdi, de'ngan membaca dari Abdullatr bin Sa'dun, dengan mendengar dari Abu
Al Hasan Ali bin Mihran dari Abu Al Hasan Muhammad bin Abdullatr bin Zakariya bin
Haiwatr An-Naisaburi dari pamannya Abu Zakuiya Yahya bin Zakarrya datr
Muhammad bin Muawiy4h bin Shalih dari Khalaf bin Khalifah.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam trz'Zad l:290 dengan redaksi yang sama.

Dan setelahnya disebutkan: Dalam sebagian redaksi disebutkan: Maka aku mendatangi

anak-analarya; dari mulut mereka keluar sesuatu dan le,ngan baju mereka berkibar-kibar.
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(... Seandabuya Allah ddak merwlak [keganasan]
sebalwgian urnat marutsia dengan sebagtan yanglain, pasti

rusaklahfuffJi i?tri ...) (Qs. Al Baqarah l}h 25L)

290- Al Qurthubi: (Abu Bakar Al Khaththib meriwayatkan) dari hadits

Al Fudhail bin 'Iyadh, Manshur menceritakan kepada kami dari

Ibrahim dari Alqirmah dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAV/ bersabda, "Kalaulah bulun karena lahi-laki yang

lrhusyu' (ahli ibadah), binatang ternak yang mencari makan dan

anak-anak kecil yang men)rusu, pastilah akan ditimpakan adzab

kepada orang-orang beriman s ekaligus."Qe0)

291- As-Suynthi: Ath-Thabarani mbriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Senantiasa ada 40 orang dari umatku yang memiliki hati

seperti Nabi tbrahim AS, yang karena mereka Allah membela

(menyelamatkan) penduduk bumi. Mereka dinamakan Al Abdal.

Mereka tidak mendapatkarmya (posisi tersebut) dengan shalat,
' puasa dan tidak pula dengan sedekah."
' 

Maka mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu dengan apa mereka

mendapatkannya?" Nabi menjawab, "Dengan kedermawanan dan

rnemberi nasehat kepada Iesatna muslim."Qet)

292- As-suyuthit RUu Nu'aim (dalam Al Hilyah) dan Ibnu 'Asakir
mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Lalu Nabi SAW bersabda, uAlanglah banyalorya pohon lorma milik Abu Ail-Dahilah
yang beteba,ran di Surga."

Ibnu lbtsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir l:442 dari Ibnu Abu Hatim dari Al
Husain bin 'Arafah dsri lGalaf bin Khalifah dengan redaksi lalrg sama. Ia
mangulangrrya pada (uz) 8: 40 pada suratr Al Hadiid ayat I l.* 

-Ahkam3:260.N'-Ad-Dunl:320.

Tafstr lbnulvlas'ud



Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah memiliki 300

malrhluk yang hati mereka seperti hati Nabi Adam AS. Allah

memiliki 40 mafiiuk yang hatinya seperti hati Nabi Musa AS.

Allah memiliki 7 makhluk yang hatinya seperti hati Nabi lbrahim

AS. Altah memiliki 5 nakhluk yang hatinya seperti malaikat Jibril
AS. Allah memiliH 3 maHtlukyang hatinya seperti malaikat Mikail.

Dan Allah memiliki t makhluk yang hatinya seperti malailut

Israfil. Jilw yang mati satu, Allah akan tnenggantikannya dari yang

tiga. Jika yang mati tiga, AUah alcan menggantilmnnya dari yang

lima. Jilra yang mati dari yang lima, Allah akan rnenggantikannya

dari yang tujuh. Jilw yang mati dai yang tujuh, Allah akan

menggantikannya dari yang enipat puluh. Jika yang mati dari yang

empat puluh, Allah akan menggantikannya dari yang tiga ratus.

Jika yang mati dari yang tiga ratus, Allah akan menggantilmnnya

dari masyaraknt umum. Karena merelm Allah rnenghidupkan dan

mematikan, menuntnkan huian, menumbuhkan tanaman dan

menolak bencana."

Abdullah bin Maslud ditanya, "Bagaimana bisa Allalt

menghidupkan dan mematikan karena mereka?" Ia menjawab,

"Karena mereka memirita kepada Allah agar umat manusia

diperbanyak sehingga mereka diperbanyak (umlahnya). Mereka

mendoakan ftehancuran) bagi orang-orang zalim sehingga mereka

dihancurkan. Mereka meminta hujan sehingga diberi hujan. Mereka

meminta (agar ditumbuhkan tanaman) sehingga bumi

menumbuhkan tanaman-tanaman. Mereka berdoa (agar dihindarkan

. dari bencana) sehingga Allah menolak bencana dari mereka."(2e2)

2" -Ad-Durr1320.
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(Allah, tidak adaTuhan [yansbqhak disembah] melaint<mt
ilia yang hild"p kelallagi terus tnsnenrs nwngwus
tmalhluk NyoJ; tidak mengant,rk dnrr fidak f,rdur.

Kepunryann Nya apa ymtg dilangit df,n diburni. tiado ydrrg
dapu memberi syafa'm di srsi Nlah'tanpa ittn Nya? nton

mengetahui apa.apa yolng di hadapan rnsrela dfrrr di
belal<ang mqel<a, dmt mer:el<a tidf,k rnangetaluri apa.apa
ilari ilnw y'.Jllah rnelahil<an apd yong dil<ehmdaki,Nyd.
Kursi y''l,lah neliputilangit dnrJfuffii. Dan y'.Jllah finak
fiterrcnct bqat menlelihma lrcdilany d, dm y'.Jllah Maha
TinggilagiMaltabesm) (Qs. Al Baqarah l}b 255)

293- Ibnu Katsir: Ibnu Mardawaih berkata: Abdul Baqi bin Nafi,
menceritakan kepada kami, Isa bin Muhammad Al Marwazi
mengabarkan kepada kami, umar bin Muhammad Al Bukfiari
mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, Isa bin
Musa Ghunjar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin
Kaisan, Yahya bin'Aqil mengabarkan kepada kami dari yahya bin
Ya'mur dari Ibnu umar dari Umar bin Khaththab: Bahwa pada
suafu hari ia keluar menemui orang-orang yang sedang berderet.
Lalu ia bertanya, ',Adakah di antara kalian yang mau
memberitahukan kepadaku tentang ayat yang paling agung dalam
Al Qur'an?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku merniliki informasi yang
tidak engkau ketahui. Aku mendengar Rasurullah sAw bersabda,

Tafsir lbulilastud



'tAy,qll.alg palins agung dalam Al fur'an adalah 'i$y'^Si{';l
i;lttA 1,nuui, tidak ada .ruhan

melainkan dia yang hidup kekal lagi

[makhtuk-NyaJ11Qel\

At-Tirmidzi: Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufiran bin

'Uyainah menceritakan kopada kami tentang tafsir hadits riwayat
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Tidak ada ciptaan Allah, baik di
langit maupun di bumi, yang lebih agung dari ayat Kursi.(2ea)

As-Suyuthi: Al Muhamili mengeluarkan (dalam Fawaid-nya) dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata: Seorang laki-laki berkata, "Wahai
Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bisa bermanfaat bagiku."
Nabi bersabda,"Bacalah ayat Kursi, malca ia akan menjagamu dan

keturunanmu serta tumahmu, sampai rttmah-ntmah di sekitar
rurnahmu.'Q9s)

Ibnu Katsir: Abu 'Ubaid berkata (dalam krtab Al Gharib): Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Abu'Ashim Ats-Tsaqafi
dari Asy-Syabi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Seorang laki-

[yang berhak disembahJ

teras menents mengarus

294-

295-

296-

"' - Tafsir l: 454, As-Suyrtri mengutipnya dl/ran Ad-Durr l:323 dari Ibnu
Mrdawaih dan Asy-Syairazi (dalam ,{ I Alqab) dan Al Har.awi (dalam Fadhart-nya) yang
termuat dalam lhabar yang lebih panjang. Ia mengutipnla dari Sa'id bin Manshur, Ibnu
Al Mundzir,Ibnu Adh-Dhuais, Ath-Thabarani dan Al Harawi (dalun Fadhail-nya) dn
Al Baihaqi (dalamsyu'abAl Iman) denganredaksi yangberbedadan secararingkas.

Ibnu Katsir rneriwayatkan dalam At-Tafsir 7: 99 pada suratr Az-zumar ayat'77 , da"i
Ath-Thabarani dari jalur Syrtair bin Syakl, "Sesungguhnya ayat ),ang paling agung
dalam kitab Allah ....'Lihat surah An-Nahl apt 90.

"o - Shahih-nya ll:15-16, dan setelairnya: Suimn bErkata, "Karena ayat Kursi
merupakan Kalam Allah sedang Kalam Allah lebih agung dari ciptaan-Nya baik yang di
langit maupun di bumi.'

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ail-Durr l:323 dari Sa'id bin Manshur, Ibnu Adh-
Dhurais dan Al Baihaqi (dalam Al Asma' Wa Ash-Shifat) dangan tambahan, ,Baik di
dataran rendahnya maupun di perbukitannya." Ia juga meriwayatkannya dari Abu Ubaid,
Ibnu Adh-Dhurais dan Muhammad bin Nashr de,ngan redaksi, "Baik Surga maupun
Neraka, tidak ada yang lebih agrng dari suatu ayat dalam Al Qut'an (Allah, tidak ada
Tuhan fyang berhak disenbahJ melainlun dia yang hidup kelul lagi terus menetas
,nengurus [malrtfuk-NyaJ), sebagai ganti dari kata, "Baik di dataran rmda]rnya maupun
di perbukitannya."

2es 
- Ad-burr l:323.

Tafsitlbrw..Mas'ud 6l



297-

laki dari bangsa manusia keluar lalu bertemu dengan jin lakiJaki.
Kemudian jin laki-laki Grsebut berkata, "Maukah kamu bertarung

denganku? Jika kamu berhasil mengalahkanku, akan kuajarkan

kepadamu suatu ayat yang jika kamu membacanya ketika masuk

rumahmu, syetan tidak akan memasukinya." Maka laki-lalci

tersebut bertarung dengan jin lakiJaki tersebut dan ia menang.

Maka laki-laki tersebut berkata, "Kulihat kamu kurus kerempeng

lagi kerdil, kedua lenganrnu seperti lengan anjing, apakah begini

bangsa Jin, ataukah kamu hanya sebagian dari mereka?" Jin

tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku tergolong kuat di kalangan

mereka. Bertanrnglah denganlar lagi." Maka laki-laki tersebut

bertarung lagi dengannya dan ia menang. Maka jin tersebut berkata,

"Bacalah ayat Kursi, karena tidak seorang pun yang membacarLya

ketika masuk rumahnya kecuali syetan akan keluar darinya, dan ia
memiliki kentut seperti kentutnya keledai. "(2e6)

As-Suyuthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam Al Asma' Wa Ash-

Shifat) dari jalur As-Suddi dari Abu Malik dan Abu Shalih dari

Ibnu Abbas {an dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan

Qeberapa orang Sahabat Nabi SAW: Tentang firman Allah: -{'iti'rrflr;X';$y'4 
(Allah, tidak ada Tuhan [yans berhak

disembahJ melainlun dia yang hidup kelwl lagi tents meyerus

mengunts [makhtuk-Nyafi. Ia berkata, Adapun firman-Nya, 
'1fr7

(Terus menerus mengurus [nakhluk-NyaJ), adalah yang tenrs

menerus memelihara maldrluk-Nya. Adapun kantuk adalah angln

tidur yang men_erpa wajah sehingga seseorang menjadi ngantuk.

Adapun ;-gi'tli| (apa-apa yang di hadapan mereka) adalah

"' - Talbir l:453. Dan setelahnya: Maka Ibnu Mas\rd ditanp. 'Apakah dia Umar?"
Ia me,njawab, "Saya kira dialah orangnya."

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkarn 3:269-27O dari Ad-Darimi (dalam
Musnad-nya), dan dari Abu Nu'aim dari Abu'Ashir[ dan dari Abu Ubaidah (dalam
Gharib Hadits Umar).

As-Suyuthi mengutipnya dalan Ad-Durr l:323 dari Abu Ubaid (dalam Fadhail-
nya), Ad-Darimi, Ath-Thabarani dan Abu Nu'aim (dalarn Dalail An-Nubuwwah) dan Al
Baihaqi secdra ringkas. Lihat awal surah Al Baqaratr.



dunia, ML #6j @an di belakang merelw) adalah akhirat.

Adapun :JAa,Sy"*i; rA'J&.4{5 (dan mere*a tidak

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainlwn apa yang

dikehendaki-Nya): Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari Ilmu-

Nya kecuali yang Dia kehendaki untuk diberitahukan kepada

*!rru. Adapun SifV*#t $I'V; (Kursi Attah metiputi

langit dan bumi): Langit dan bumi berada di dalam Kursi, sedang

Kursi berada di hadapan Arasy; dan Kursi adalah tempat kedua

telapak kaki-Nya. Adapun t(iti, f!j6-{t (dan Altah tidak merasa

berat memelihara keduanya): Allah tidak merasa berat menjaga

keduanYa.(2eo

As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh mengeluarkan

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Seorang laki-laki berkata, "Wahai
Rasulullah, apa yang dimaksud Maqam yang terpuji?" Nabi

menjawab, "Itu adalah hari ketilm Allah turun di atas Kursi-Nya

dengan bersuara seperti suara kantung pelana baru yang sempit

(penuh sesak). Luasnya seperti antara langit dan bumi."Qes)

Al Qurthubi: Al Baihaqi berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud dan Ibnu Abbas tentang^firman Allah: $f'e; (Kursi
Allah meliputi): Yalmi Ilmu-Nya.(2ee)

{@ ":fi e 3lli,i; S"uli e;6i{ Y
$idak ada pal<saan unhrk [mem.as'u.ki] agarna Uslarnl;

Sesznggutwrya tEldh ielas ialan ydngbenm dmipada ialon
yang sesctt...) (Qs. Al Baqarah t2] t 256)

"' - Ad-Duu l:328. AI Qurthubi meriwayatkan dalam Al Ahkam 3:277 tafsir "
Kursi Allah meliputi langit dan bumi " dari Asbath dari As-Suddi de,ngan redaksi yang
sama.

zet 
- Ad-Dun l:328.

zee - Ahlcarr3:277,

Tclt{ulhuMas'ud,



300. Al Baghawi: Dikatakan bahwa ayat ini
' Islam sebelum diperintahkan berperang,

dengan ayat pedang (Ayat As-Saifl.

Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'u6.(300)

berlaku pada

kemudian ia

masa awal

di-nasakh

,5.4-';l J6Wii &LcLc'ii:& 3r cil?iy
4 16 Lii ? J6 k J r6'rtV,;,i r66,'ttE'ra 1frr

$tfr ly 56 r\4'ri| 4,fr J6 );_,9 5 e;-

'4t; 4iG$ itG $ ;Bt3"l%- { 4Wi
{@ '*L1tt

(Atau apal<ah |lloltruu tidak rnemperhatil<ml uarrg ydrJg
melalui suaht negeri ydng [tanbol<:ruya] tclah rcboh
meruhtpi atapnya. Diaberll<atar "Bagahnana y',Jlah

menghidupl<frrr lr$rJbali negei ini setelah hmrctnT " Malic-
AJlc,h menatilqn orafig il;,t sqatus talwnr l<,erndian

menghidupl<armyal<ffr.bali.Nlahbertmrya,"Berapalcah
lamarryakarw tinggal di sinil" la mmjawab, "saya tinggol

di sini sehari atau setengahhori." Alldhbufirman,
"Sebenarnyalcamt telah tinssal di sini serahts tdlwrr

larnmya; Lihatlahlnpodo mal<anan dmr mirwm(mnru yang
belwrr lagi beubah; dm lihatldh lnpado l<eledai kanw [ym7

telah meniadi hilangbelulangl; l<mni alsrl meniadil<mt
kmru tando kel<uasaan, l<anli bagi rnarutsid,.,)

(Qs. Al Baqarah l2l:259)

'* - Ma'alim l:228. Al Qurthubi meriwayatkan artinya dalam Al Ahkam 3:2g0.
Ayat pedang yang dimalaud adalah firman Allah swr, "Telah dibintan (berperand .
bagi orang-orang yang diperangt, Karena sesunggahnya merela Telah dianiaya." (es.
Al Hajj l22lt39)

Tofsh lbnulvlas'ud



301- As-Suytrlhi: ... Dari Ikrimah, tentang firman Allah SWT: 3lG
--t6't4t;4{1;3; gani akan menjadikan kamu tanda

lrchtasaan kami bagt manusia). Ia berkata, "Pada waktu

dibangkitkan ia berusia 140 tahun- dan masih muda, sementara

anak-anaknya berusia 100 tahun dan sudah menjadi kakek-kakek."

Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi

Yang sama'(3ol)

{ @ 3;-fr,F,'ii-c-oiJ; L+g,i6rJ5 }
(D an Unsotldhl l<etil,a lbr ahim bqhaw, "Y a T uhanl<u,

perlihatlcmrlahl<cpadal<ubagaimanaEnglmrmarghidupl<mt
ordng-sleng tnati",,.) (Qs. Al Baqarah l2l:2601

Ibnu Al Jatzi: Sebab turunhya ayat ini adalah: Ketika Nabi Ibrahim

diberi kabar gembira tentang pengangkatannya sebagai Khalilullah,
ia mengajukan permintaan ini untuk mengecek kebenaran berita
gembira tersebut.

As-Suddi meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.(302)

'€; {r51 # {rE ii,yr(- A AStA'b}ri- Airt Jr;y

{ @,i{ a3,ir.fii6 #frv itr $ o sp
(Penmrparraan fnafl<ah yolng dillrzhmrl<fit oleh] or(mg.

ordng yarJg menafl<alil<anhatarrya ili jalan Alldh adolah
sentpa dengan sebutir benih ydrJg merumtbuhl<ilr. aduh

bulir, pada tiap.tiap bulir seratus biii. y'.J;lah melipat

lot -Ad-Dunl:333.
'a - zad l:313.

TclfsfuIbrvulvLds'ud lE-!



gdndaknr [ganiaran] bast sia1a yang dial<ehmdal,i)
(Qs. Al Baqarah l?k 26L)

303- Abdullah bin Ahmad berkata: Saya membacakan di hadapan

ayahku, Amru bin Mujammi' Abu Al Mundzir Al Kindi
menceritakan kepada kalian, ia berkata: Ibrahim Al Hajari
mengabarkan kepada karni dari Abu Al Ahwash dari Abdullah bin
Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla
menjadikan .satu kcbaikan yang dilafukan anak Adam
(dilipatgandakan) menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus
fuli liPal"Qot)

c;A w fie 6 4 i1i6 Yfif,'r$1 6-E- y

{ @ . . {'}*'^, L';Jt t#{;?,'*i'i &
(Hd on ng.orcrtlg ytrrgbqhrurrn, naftiarhl<rrrJlah [di iolat
Nlahl sebagian darihasil usalwnu yolngbaik baik itarJ
seboglan ilmi apa yang l<$r.i llch;rclrl<frrr ilari hmri urfiik

karnt. Dan janganlahl<firw rnenilih ydrJgburuk bw:ulklalu
l<firwnenoftalil<arrdmipadanyd,padahallwnwsendiri

fin*k nvru manganrhilrry a melaiil<ut dmgarr munincingkan
mataterhdda@*Danl<etoluilah,bahwa/JildhMaho
KayalrrgiMahnTefiuii...) (Qs. Al Baqarah l}lz 26?)

t0' - Al Musnad 6:129. Syakir mcrnvonisnya itha'dlcuenalb,rahim dha,if,Ibnu
Katsir mcngutipnp darinp duJ,am At-Tafsir l:468 deng;an redaksi: Ahmad bcrlota:
Anru bin Mujarnmi'mcnccritakan kepada lomi ....',

Wsfulbnulvlas'ud



304- Ar-Razi: Pendapat Ibnu Mas'ud dan Mujatrid: # @ang baik-

baik) adalah yang halal, sedang i$Jl Oang buruk-burut) adalah

Yang haP6.(lol)

305- Ibnu Hambal: Muhammad bin 'Ubaid menoeritakan kepada kami,

Aban bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Ash-Shabbatr bin
Muhammad dari Murrah Al Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud, ia

berkata: Tidaklah seorang hamba mendapatkan harta haram lalu ia

belanjakan kecuali Allah tidak akan memberkatinya, tidaklah ia

meny'edekahkan harta tErsebut kecuali tidak akan diterima, dan

tidaklah ia tinggalkan di belakang punggungnya kecuali harta

tersebut akan menjadi bekalnya menuju Neraka. Sesungguhnya

Allah Azza Wa Jalla ndak akan menghapus kebunrkan dengan

keburukan. Hanya kebaikan yang dapat menghapus kebunrkan.

Dan, sesungguhnya sesuatu yang bunrk tidak dapat menghapus

sesuatu yang bupt1.(3os)

306- As-suyuthi: Ath-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Barangsiapa yang mengusahakan sesuatu yang baik (harta

halal), maka keengganan (mernbayar) zakat akan dianggap buruk
olehnya; dan barangsiapa png mengusahalcan sesuatu yang bunrk
(harta haram), maka zalcat tidak akan membersihkannya.(3ffi)

t* - Mofotih 2:3M. Al Baghawi meriwayatkan ddant Al Ma'alim l:242 dari
keduanya (dengan redalsi), "Yang halal-halal."

tot 
- Al Musnad 5:246-247. Sftir memvonisnla dha'ifktaaAsh-Shabba?r dla'fl

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir l:473. Al Baghawi meriwayatkannp
dalam Al Ma'alim l:242 dari Abu Al Qasim Yatrya bin Ali bin Muhammad Al
Kasymahini dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Duhaim Asy-Syaibani dari Ahmad
bin Hazim dari Yahp bin'ubaid dari Aban bin Ishaq dengan redaksi, 'Tidaklah seorang
hamba mendapatkan harta haram ...."

As-Suyuthi mengutipnya dalumAd-Dun l:347 dari Al Baihaqi (dalam Asy-Syu'ab).
Ia mengulangrya pada (uz) 3:65 dari Ahmad pada surah Al An'aam ayat 160. Ia juga
meirgutipnya l:347 dari Al Bazzar dari Ibnu Mas'ud yang ia riwalatkan secara marfa,,
"Sesungguhnya sesuatu png buruk (harta haram) tidak dapat melebur sesuatu )xang
buruk. Hanya sesuatu yang baik yang dapat melebur sesuatu yang buruk"

'n -Ad-Duo t:zl+.'

Tcrf$r lhrwlvlas'ud fffl



,@fir",ei;y-1-fi'{A$5y
{@ \';t'r'44;}tfr

(Syaitan mmianiilwr [mmal<ut nal<uti] l<frnau dengan
kemiskinan dmt menyuru,h l<firw berbuat l<ejahatan (Likir) ;
sedmrg Nlah' meniadit<m unhicmu *t p^i dmipada.Ni;

ilanl<arunid .,.) (Qs. Al Baqarah l}l 268)

307- As-Suyuthi: Ahmad mengeluarkan (dalam Az-Zuhd) dari Ibnu
Mad'ud, ia berkata: Perumpamaan anak Adam adalah seperti
sesuatu yang dijatuhkan di hadapan Allah dan syetan. Apabila
Allah memerlukannya, Dia akan melindunginyatz6 6.r.i syetan. Dan,
jika Allah tidak memerlukannya, Dia akan melepaskannya untuk
syetan.(307)

308- At-Tirmidzi: Hannad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash
menceritakan kepada kami dari Atha'bin As-Saib dari Munah Al
Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAw bersabda, {i ib ,A g;!;iiT dt! iii l[i'..$, irf

V-Hi frr.u.,.sr;rf *urr * tl?r,:i-;lu'*-l*iWsa-f gu#Ji
\'.*a$ g?\t 

";:; 
w 3rr tll+ij ittr 6'ifi'# U; C3 ;,"1 ,';;ju

tr'jt gr[lttr b #u:,,sesungguhnya syetan menyentuh ,,i"r iari
dan malaikat juga menyentuh anak Adam. sentuhan syetan adalah
mengajak berbuat keburukan dan mendustakan kebenaran.
sedangkan sentuhan malaikat adalah mengajak kepada kebaikan
dan membenarkan kebenaran. Barangsiapa yang mendapati hal
tersebut, hendaHah ia mengetahui bahwa itu berasal dari Allah.

Ft;xrs

tr Tafsir kata ini tcrdapat dalam firman Allah swr tentang perkataan syetan: (Daz
sesungguhnya saya Ini adalah pelindungmu) (es. Al Anfaal [g]: ag). atn-mauari
menafsirlannya dalam Al Jami' l4:ll dengan ucapann),a: fang iinberi perlindungan
pylda lalian dan meniaga lalian. Az-Zamaktrsyari m.narsirtan ya dalam Al Kasyslaf
2:130: Pelinduns.

N -ld-Din t:348.
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Dan barangsiapayang mendapati selain itu, hendaklah ia meminta
perlindungan kcpada Allah dari cyetan yang' terhfiuk."

KemudianNabimemb^ru,\4;illrrL;3r'ptr3,A-A*^t
(Syaitan menjanjilwn [menalatt-nahttiJ kamu dengan kernis6nan
dan menyuruh lrama berbuat kej ahatan 0cikir).{3ot)

to' - Shahih-nya ll:109-110. Abu Isa berkata, ,,Hasail ghaib. Kami tidak
mangetahui ada png diriwayatkan secara Marfu 'kecuali dari jalur Abu Al Ahwash.'

Al Qurtlrubi mengutip hadits ini darinp dalan Al Ahlum 3:328-329,lalu ia bakatq
"Hasan shahih."

Ath-Thabafi meriwayatkannya dalam Al Jami' 5:571 dengan sanad yang sama dan
redalsi yang sama. Ia juga meriwalatkannya 5:573 dari Ya'qub dari Ibnu 'ulayyah dari
Atha'bin As-Sa'ib dari Abu Al Ahwash atau dari Murrah secaramauqufdengan redaksi,
"Kelahuilah bahwa malailcat menyentuh (manusia) dan syetan juga menyentuh
(manusia). Adapun sentuhan malailcat adalah .... Itulah mengapa Allah SW berfrman:
(Syaitan menjanjilcan (menalal-iahtti) lwmu dengan lcemishinan dan menyuruh ftamu
berbuat lrejahatan (lakir); sedang allah menjadikan untulanu ampunan daripada-Nya
dan lcarunia. dan Allah Maha luas (lcarunia-I,lya) lagi Maha Mengetahui). Jilca tcalian
menemulean ini, puiilah Allah atasnya. Dan jika lcalian menemukan lainnya (bisikan
buruk), mintalah perlindungan lrepada allah dari syetan". Dan juga dari Ibnu Humaid
dari Al Halom bin Basyir bin Sulaiman dari Annu dari Atha'bin As-Sa'ib dari Munah
secara m.auqufseperti riwayat Ya'qub. Reda]<si awalnya, "Sesungguhnla syetan dise,ntuh
malaikaf dan disentuh syetan ......", redalcsi akhimya adalah, 'I.aIu Abdullah mernbaca
""..". Dan juga5:574 dari Al Mutsanna dari Ibrahim dari Hajjaj bin Al Minhal dari
Hammad bin Salamah dari Atha'bin As-sa5b dari Murrah AI Hamdani secaru mauquf,
dengan redaksi, "sesungguhnya malaikat menyentuh (manusia) dan syetan juga
me,nyentuh (manusia) ....u Di dalamnp disebutkan, "Barangsiapa yang 

-merasakan

sentuhan malaikat... dan barangsiapa yang merasalcan seirtuhan sy*an ...kemudian ia
membaca ayat ini". Ia juga meriwayatkannya dari AI Mutsanna dari Suwaid bin Nashr
dari Ibnu Al Mubarak dari Fithr dari Al Masayrab bin Rafi'dari ,Amir bin 'Abdat dari
Abdullah tlengan redaksi ),ang sama. Dan juga dari Al Hasan bin yahya dari
Abdunazzaq dari Matnar dari Az-Zuhri dari Ub;idillah bin Abdullatr bin Utbah dari
Abdullah bin Mas'ud dengan redalai, "sesungguhnla mataikat menyentuh dam syetan
menyentuh. sentuhan malaikat adalah ..., barangsiapa yang mendapati demikian
hendaHatr ia memuji Allah. Sedangkan sentuhan $,etan ldalah ... barrangsiapa )xang
mendapatinya hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah*. Dan jugi s:3zs-aari
Ibnu Humaid dari Jarir dari Atha' dari Munatr bin Syaratril dari Abduilah bin Mas'ud
secan mauquf seperti hadits riwayat At-Timddzi, tanpa redaksi, "Ibnu Adarn,. Di
dalanmya disebutkan, "Hemdaklah ia meminta perlindungan ftepada Allatr) dari syetan."

_ As-suyrthi mengrrtipnp dari keduanya dalarn Ad-Dun l:348; dan dari An-Nasa'i,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi (daram As-syu,abj
sec,namarfu"

Ibnu Katsir mengutipnya dalmr At-Tafsir l:475 dari Ibnu Abu Hafim dari Abu
Zur'ah dari Hannad bin As-Sari secara marfu'seperti hadits riwayat At-Tirmidzi. Ia
berlota, "Dernikianlah At-Timidzi dan An-Nasa'i mcriwayatkann)E ,.. dd Hannad bin
As-Sari."

TafsirlbnuMas'ud f?l



wafi6 ;l;;"xs-i,i:14
{@ "r*

(Allah mengwwguahknn Alhikmah t@alwn$t yang
dalam tentang Al Qrn'an dan As.Sunnahl lrepada siapa

yang dilcehendaki,Nyc. Dan barangsiapa yang diarutguahi
hikrnah, ia b enar.b enor telah diamtger ahi l<f,runid y dng

banyak...) (Qs. Al Baqarah l2lz 269)

309- Ibnu Hambal: Yahya menceriiakan kepada kami, Ismail
menceritakan kepada kami, Qais menceritakan kepada kami dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, h ipt"l tf ir:; f
+-,F- :xi'e;<ir iirr 6r;T ",y;r'At ,i *it ji'htl'6iilr 6sT

Wt "Tidak boteh dengki trccuali kpada d.ua orang: orang yang
diberi harta oleh Allah lalu ia menghabislcannya untuk kebenaran
(berbuat kebaikan), dan orang yang diberi hitoruh lalu ia
memunskan hulatm dengannya dan mengajarlrannya kepada
manusia."(38)

Ibnu Hibban mengeluarkannya ddarn Shahih-nya dari Abu yita Al Maushili dari
Hannad. Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkannya datam Tafsir-nla dari Mutrammad
bin Ahmad dari Muhammad bin Abdullah bin Rastah dari Harun AI Farawi dari Abu
Dlarnrah dari Ibnu Slhab dari Ubaidillah bin Abdullatr dari Ibnu Mas'ud secua marfu,
dengan redaksi )rang sama. Akan tetapi Mis'ar meriwayatkannya dari Atha'bin As-sa'ib
dari Abu AI Ahwash 'Auf bin Malik bin Nadhlah dari Ibnu Mas'ud dan dijadikannya
sebagaiperkataannya.,

Ar-Razi meriwayatkannya dalam Al Mafatih 2:346 secara ringkas.
'* * Al Musnad 5;237, danjuga 6:78-79 dari waki'aan vazid dari Ismail dengan

redaksi yang sama. Al Bukhari meriwayatkan .dalam shahih-nya l:zl-22 dari Al
llumaidi dari Sufyan dari Ismail; dan juga 2:108 dari Muhammad bin Al Mutsanna dari
Yahya dari Ismail. Dan juga 9:62 dui slhab bin 'Abbad dari Ibrahim bin Humaid dari
Ismail. Ia juga mengulanginya 9:102.

Muslim meriwayatkannya dalam shahih-nya l:559 dari Abu Bakar bin Abu Syaibah
dari waki'dari Ismail, dan dari Ibnu Numair dari ayahnya dan Muhammad bin Bisyr dari
Ismail.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sunan-nya 2:1407 dari Muhammad bin
Abdullah bin Numair dari ayahnya dan Muhammad bin Bisyr dari Ismail.

a.'ry
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310- Ibnu Al Jauzi: '-rLL2Jllttt*mah) ...: Al Qur'an.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu 14"tru6.(310)

3ll- Ibnu IGtsir: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Baqiy5rah

dari Utsman bin Zufar Al Juhani dari Abu 'Ammar Al Asadi dari

Ibnu Mas'ud secara Marfu':

Penghulu hikmah (hrkmah tertinggi) adalah takutkepada 411.1.€tt)

(... Otong.otarJg yorttgbqDl.lrrt zdlirnr" ddak ada seorung
penolons4baslnryal (Qs. Al Baqarah l2l:270)

312- As-Suyuthi: Ath-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Balrwa Nabi SAW bersabda, "langanlah kalian berbuat zalim
lrarena akan menyebabkan doa kalian tidak dijawab, kalian
meminta hujan lalu.fidak diturunkan hujan, dan kalian meminta

pertolongan lalu tidak diberi pdolong4n."(tr2)

-WIi \aj,t i tij;3o[ "d U; *S ^Si 
ir* o L ]

{@ 'P,WirU;'KS"ffT';'
(J iho l@nw nmampol,J<an sedelcah[rnu], mal<a iat adalah

b aik s el<nli, D an iillo l@nw nreny efiiknJyil<arvry a darl kaffau
berfrl<srrlepadoqang.orungtdrir,malramenyerl*r.tnyil<an

Ibmu Katsir mcnptipnya dalam At-Tafsit l:476 dsi mcrelo.
As-Suyrthi mcmgutipnp dalarnAd-D.tz l:350 dri Bukhri dan Muslim scrta Ibmu

Mdatr.
At-Tirrnidzi menpbutnya dalam,Slafui-nya 8: I 21.t" - fud l:324.
"r - Toftir 12476.

"'- Ai-Dro l:3s2.

Tdslrlblui/Ias'ud,

63y



itu lebih baik baghnu. D an Nlah ql<srr mengha@l<frn dmri
lwnw sebagian kesdlahon l<esalahannnt,.,)

(Qs. Al Baqamh lzh ZZL)

313- Ibnu Hambal: 'Ammar bin Muhammad menceritakan kepada kami
dari Ibrahim dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, ,:",-U'rj;1^-'1,,,i.t ).Jrt'i{i1,t'€;6if F.
(HendaHah salah seorang dari kaliai rnenghindarkan wajahiya
dari Neraka meski dengan (menyedekahkan) sepotong lcormal.Qrt)

314- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari
Ibnu Mas'ud:

Bahwa dulu ada seorang pendeta yang beribadah kepada Allah di
Biaranya selama enam puluh tahun. L,alu datanglah seorang
perempuan, ia beristirahat di sampingnya. Kemudian pendeta
tersebut menghampirinya dan menyetubuhinya selama enam
malam. Kemudian perempuan tersebut terjatuh karena ulah
tangannya, kemudian ia melarikan diri dan berlindung di {alam
masjid selama tiga hari tanpa memakan apapun. Kemudian ia diberi
roti dan memotongnya. Kemudian ia berikan separohnya unhrk
seorang laki-laki yang berada di sebelah kanannya, dan yang
setengahnya lagi ia berikan kepada omng yang di sebelah kirinya.
Lalu Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut rohnya.
Kemudian yang enam puluh diletaldcan di satu timbagan dan yang
enam diletakkan di timbangan lain. Ternyata )rang enam lebih berat

,,;daripbOa 
yang enam puluh-, lalu diletakkanlah roti tersebut dan

ternyata menjadi berat 
-yang 

enam puluh-.(314)

"' - Al Musnaid 5:250-251. Spkir berkat a, ,, Sanad-nya dha,if}, Diriwayatkan pula
6:133 dari Abdullah bin Ahmad deirgan mernbaca di hadapan iptnp aari ati-ui,
'Ashim dari lbratrini. As-suyrthi mengrtipnya.darinp datarn ia-oun t :iss.t'o 

- Ad-Durr l:3ss.
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6jSJ-{ $ }+a i)i** <i $i ;,i3\ y

i:,i,i6;td;llajtH-4--;5*i-(fr
<,I4-{W,r*;{@ )6t4y46t

([Berinfaqlah] l<epado ontng-oqsng fdri, yolng tcnkat [oleh
iihddl d.i jalon Nlah; mqeka fidak dapat lberusaha] di

hm,i; otdt\g yolng finak tulw menymgla merel<a ordrrglwya
l<arena memelilwra diri dfrri mirl'fatmintr,. Karnulrr:nal

rnereka dengan melihat sifat sifanuyo, nsel<,o fin&
rneminta lnpada orcmg secctrcl rnenilcsak .,.)

(Qs. Al Baqarah t21z 2?31

315- Ibnu Hanrbal: Abu Muawiyah melrceritahan kepada kami, Ibrahim

bin Muslim Al Hajari menceritalcan kepada kami dari Abu Al
Ahwash dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersab aa,i:;lt t\? e$y fi *'H,r i$14 ua
Lr"6' itL; r .rI' iii;:it L5:,*ir ,#i yrj;Jj, rji:rtt ti gr;$t ti
.* 'O:r:^ 'ij'i Urt:t, irb ,'Orang mishin bukanlah orangyong

sulra berkcliling dan bukan pula orang yang me.minta-minta

sepotong korma dan dua potong korma, sesuap nasi dan dua suap

nasi. Almn tetapi orang miskin adalah orang yang memelihara diri
(dari meminta), yang tidak meminta-rninta kepada orang dan tidak

diketahui demikian lalu ia dibe* sedekahlQts\

xts 
-AlMwnad5:230. Syakirberkata, "Sanad-nyadha'if! Diriwayatkanpula5:l3l

dari Abdullah bin Ahmad dengan membaca di hadapan aphnya dair Arnnr bin
Mujammi' dari Ibrahim de,ngan redalsi, "Orang misHn bukanlah orang yang suka
berlceliling yang menerima sesuap malanan atau dua suap malcanan, atau sepotong
lorma dan dua potong lcoma." Ihmi bcrtanya, *Wahai Rasulullah, lalu siapakah orang
miskin itu?" Beliau menjawab, nOrang yang tidak neminta-minta lcepada orang
meskipun ia tidak menemukan sesuatu yang dapat mena.hryi kcbuuhannya, dan ia tidak
dilcetahui demikian (tidak dilcetahui ciri-cirirrya) ...."

As-Suynthi mengufipnya dalarrr Ail-Dun I :359 dari Ibnu Abu Hatim.
Ibnu Katsir menyebutrya dalam At-Tafsir l:479.

frlfsblbrrr.l\,Ias'ud f:if'l



316- Ar-Razi: Dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya Allah menyukai orang

yang memelihara diri dari meminta-merninta. Dan Dia membenci

orang yang berperilaku buruk lagi suka meminta-minta dengan

memaksa, yang apabila diberi banyak ia berlebihan dalam memuji;

dan apabila diberi sedikit ia berlebihan dalam menceh.(3r6)

317- Ibnu Hambal: Nashr bin Bab menceritakan kepada kami dari Al
Hajjaj dari Ibrahim dari Al Aswad dari Abdullah bin Mas'ud bahwa

, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, yUi, et-'c'iEt.;+ W'i:r'alt.; |ll; ,;
:-rJ' 'U W,t, ':t Wo::l'ot*l 'n ,;"1.'^ten'hJ li *) e 6tk
(Barangsiapa yang meminta-minta sesuatu padahal ia tidak
membutuhkannya, pada hari Hamat nanti ia alwn datang dengan

muka yang tercakar [penuh cakaranJ. Dan tidak boleh memberikan

sedekah kepada orang yang memiliki 50 dirham atau emas sebagai
gantinya).Qrt)

3t6 - Ma|atih 2:355. Az-Zamal&rsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf l:164
dari Nabi SAW sampai redaksi, "Yang mendesak (memaba),',

Ibnu Hajar me,ngeluarkannya dalam At Kafi: 23. Ia berkata: Ath-Thabarani
meriwalatkannya dari hadits Ib'nu Mastd de,ngan redaksi yang lebih sompuma. Tapi
dalam.sanadnya terdapat Sawwar bin Mush'ab. Ia seorang perawiyairrgdha,tf.

"' - Al Musnad 6:200. Ia juga meriwayatkannya 5:247-249 dari Waki'dari SuSan
dari Hakim bin Jubair dari Muharnmad bin Abdurratrman bin Yazid dari ayahnya dari
Abdullah, dengan redaksi, "Barangsiapa yang merninta-minta sesuatu padahal ia tidak
membutuhkannya, pada hari kiamat nanti apa yang ia minta itu akan datang dengan
mencakar-cakar wajalmya." Mereka bertanya, "Apa yang dimaksud kaya (tidak
membutuhkan)?." Beliau menjawab, "(Orang yang memiliki) 50 dirham atau emas yang
sebanding dengannla". Syakir bokata, "$anad.-nyd dha,if), Ia juga mengulangnya
detgan sanad terakhir yang sama 6:114.

Abu Daud meriwayatkannya dalam sunan-nya l:163 dari Al Hasan bin Ali dari
Yahya bin Adam dari su6an dari Hakim bin Jubair dengan arti png sama. Ia berkata:
Yahya berkata: Abdullah bin utsman berkata kepada Sufyan, "Berdasarkan hapalanku
Syubah tidak meriwayatkan dari Hakim bin Jubair,'. Maka Sufuan berkata, ,Zubaid

menceritakannya kepada lcami dari Muhammad bin Abdunahman bin yazid.,
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 3:149 dari Qutaibatr dan Ali bin

Hajar dari syarik dari Hakim bin Jubair dengan redaksi, "Pada hari kiamat nanti apa
yang ia minta tersebut akan datang dengan mencakar-cakar wajahnya." Nabi ditanya,
'wahai Rasulullah, lalu apa yang dimaksud ia tidak membutuhkanny.a?" Di dalamnya
juga disebutkan, "Atau emas yang sebanding dengannla." Abu Isa berkata, "Hadits
hasan. Syubah membicarakan Hakim bin Jubair karena hadits ini." Ia berlcata dalam
pernbahasan lain 13:333: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, yahya bin
Adam menc€ritakan kepada kami dari Su$mn Ats-Tsauri dari Hakim bin Jubair tentang
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1$,;gr'€5i
(Orung.orutg yang mal<frn [rnengantbiU riba tidnk dapat

b er din melainlqn sep uti b u dirhry a or olng y olrllg l<emasul<mr

sy aitan lantar mt [tel<anan] p erry akit gila. l<eadaart mer el<a

ycrng dernikian iau adalah disebabl<m mselcaberl<ata
[berpendapat], sesturgguhnya iual-beli if.t sana dmgmt

hadits sedekah. Yatrya bin Adam berkata: Abdullah bin Utsrnan murid Syubah bertanya
kepada Su$mn Ats-Tsauri, 'Adakah selain Hakim yang meriwayatkan hadits ini?." Maka
Suffan bertanya kepadanya, "Ada apa dengan Hakin\ kareira Syubah tidak
meriwayatkan darinya?" Ia menjawab, "Ya" Maka Su$mn Ats-Tsauri berkata: Aku
mendengar Zubaid meriwayatkan hadits ini dari Muhamrnad bin Abdunahman bin
Yazid."

An-Nasat meriwayatkannya dalarn Sutan-nya 5:97 drri Ahmad bin Sulaiman dari
Yahya bin Adam adri Suftran Ats-Tsauri dari Hakim dan dart Zubaid.

Ibnu Majatr meriwayatkann),a dalam Sunan-nya l:589 dari Al Hasan bin Ali Al
Khallal dari Yahp bin Adam dari Sutnan dari Hakim dan dari Zubaid.

Ibnu Katsir meirgutipnya dalartAt-Tafsir l:481 dari imam Ahmad dari Waki'. Ia
berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh empat pengarang Kitab Sunan."

Al Hakim meriwayatkannya ddarn Al Mwtadrak l:407 dari Abu Al 'Abbas
Muhammad bin Ya'qub dari Al Hasan bin Ali bin Affan Al'Amiri dari Yahya bin Adam
dari Sutmn. Kemudian ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari
Yahya dari Abdullah bin Utsman.

Al Baghawi meriwayatkannla dalam Al Ma'alim l:248 dari Abu Utsman SaId bin
Ismail Adh-Dhabbi daru Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad Al Janahi dari
Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi dari Abu Isa Muhammad bin Isa At-
Timridzi dari Qutaibah dari Syarik dari Hakim bin Jubair. Ia juga mengulangnya 3:90
deirgan redaksi yang sama pada surah At-Taubah ayat 60.

As-Suyuthi mengutipnya dalan Ad-Dun 3:252 pada ayat )rang sama dari Ibnu Abu
S)4aibah, Abu Daud, At-Timddzi, Ibnu Majah dan An-Nahhas (dalam Nasikh-nya).

,4,1 Qurthubi meriwayatkan dalam AI Ahkarn 8:172 padn alat yang sama dari Ad-
Daraquthni, 'Tidak boleh bersedelwh kcpaila orang yang memiliki 50 dirham;' la
berkata: Dalam sanadnya terdapat Abdunahman bin Ishaq. Ia perawi yang dha'if,Bakx'
bin Khunais meriwayatkan darinyq ia sangat dha'if .Ia berkata: Hakim bin Jubair
meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari aphnya dari Abdullah
de,ngan redaksi yang sama". Ia juga maiwayatkannyr lagi dengan redaksi yanS di ternpat
lain tanpa menyebutkan saaad-nya.

Tatstu lbrnrMas'ud l"Fl



riba, padalwl y',Jloh tclah n:rrrgttalall,an imt.beli darJ
mntgharantlca,n riba...) (Qs. Al Baqarah l}l: ZZS)

318- Dari Malik: Bahwa telah sampai kepadanya bahwa Abdullah bin
Mas'ud berkata: Barangsiapa meminjamkan sesuatu, ia tidak boleh
mensyaratkan yang lebih baik dari pinjaman tersebut. Meskipun
hanya segenggam makanan (untuk binatang), maka itu adalah
ri5u.(3t8)

319- Al Hakim: Abu Bakar bin Ishaq dan Abu Bakar bin Balawaih
menceritakan kepada karni, keduanya berkata: Muhammad bin
Ghalib memberitahukan kepada kami, Amru bin Ali menceritakan
kepada kami, Ibnu Abu'Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari zaid dat'. Ibrahim dari Masruq dari
Abdullah:

Dari Nabi SAw, beliau bcrsabda, '€:f-'ot 6:fr1 ,i.tj.iri!, zrX (jr
d-lir,h']lt f f (rt ;r1'ttf: ill'p.'. jt " *ruo' itu ada 7i pintu, yang
paling ringan (dosanya) adalah seperti seorang lakiJaki yang
menikahi ibunya. Dan riba yang paling besar (dosanya) adalah
menginj ak-inj ak kehormatan s eorang a161i^.n(3te)

{@ U'AiSrr$i'iri#-y
(Nlah memu,mahl<an riba dmt rneryh$l<f,rr sedel<a.h ...1

(Qs. Al Baqarah l}l: 2Z6)

t" 
- Al Muwaththa' 2:682,

,tt 
- Al Mustadrak2:37.Ia menilainya shahihdan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Majah meriawayatkan bagran darinya daram iunan-nya2:764 dari Amru bin
Ali dengan redaksi, "Riba itu ada 73 pintu,"

Ibnu I(atsir mengutip dari keduanya dalanAt-Tafsir l:495.
As-suyrthi mengutipnya dalamAd-Duru t:364 dad Al Hakim dari Al Baihaqi.

Tafsir lbnuhlas,ud



320- Ibnu Hambal: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik
menceritakan kepada kami dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi' dari
ayahnya dari Ibnu Mas'ud:
'Balrwa 

Nabi SAW bersabda, 'g jlir.l qOL l y 'oy1 (1r 6tOa
itu selralipun menghasillwn banyak fircuntunganl, tapi akibatnya
akin kembali pada sedikit [akan mengakibatkan

kebangkrutan11.'fizo)

B uyE),.'u'6.'6 ti.$ rt Wl WL <, 51 
q{6- y

{ @ ., - $33 fii'd 
"AliisY 

W i oy@ wS
(Hai orang.ordng ydngberiman, bertnkwalah l<epada Allah
dm tinggallun sisa riba [yangbelurn dipungut] iilral<frnw

ordtJg.onsng yolng berhnf,rr. Malra iikal<arrru tidak
menguj al<mt frneninggalkan sisa rib a], malca l<etalwilah,

32o - Al Musnad 5:283, dan juga 6:51 dri Abu I(anil dari S),adk. Ia berkata: Ia
meriwayatkan kepada kami secara MarIu' pada pertama kalinya, kEmudian ia
meirghenfikannya.

Ibnu Majatr meriwayatkannya dalarn sunaa-nya2:765 dai Al'Abbas bin Ja'fr dari
Amru bin 'Aun dari Yahya bin Abu Zaidah dari Israil dari Ruloin bin Ar-Rabi'bin
Umailah dari ayahnya dari Ibnu Mas\rd delrgan redaksi, "Tidak seorong pun yang
banyak melahtkan riba keuali akibatnya alan kcmbali pada sedikit (akan bentjung
pada kebanglmttan)."'

Al Hakim meriwayatkannp dalam AI Mustadrak 2:37 dari Ahmad bin Ja'far Al
Qathi'i dari Abdullah bin Ahmad bin Harnbal dari ayahnp dari Kamil dan Hajjaj dari
Israil dsri Ar-Rukain bin Ar-Rabi'. Ia juga meriwayatkannya 4:317-318 dari Abdullah
bin Ja'far bin Daraswataih dari Ya'qub bin sufinn dari Anru bin utsrnan bin Aus Al
Wasithi dari Yahya bin Zakariya bin Abu Zsidah dri Israil dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi'
seperti hadits riwayat Ibnu Majah. Ia manilai shahih keduanya dan diperlarat oleh Adz-
Dzahabi.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami' 6: I 5 taapa sanad secara ringkas.

_ - - AslSuyuthi mengutipnya dari merelo dr/lan Ad-Durr l:365, dan dari A faihaqi
(ddamsyu'ab Al Iman).

Ibnu Katsir mengutipnya dalarn At-Tafsir l:486 dari Ibnu Jarir; dan juga l:478 dari
Ahmad dengan reilaksinya, dan dari lbnu Majah dengan redaksinppula.

Az-Zamal.ihryari meriwalatkannya dalam Al Kasysyaf l:166 se,pcrti riwayt Ath-
Thabari.

Al Qurthubi meriwayatkannp dalam AI Ahkarn 3:362 dengan redalcsi yang sun8.
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bahw a AJldh dilrJ Rdsul,Nya al<m menruangifiiu. ...)
(Qs. Al Baqarah l2l:278.2?9)

321- Ibnu Hambal: Hajjaj menceritakan kepada lerni, Syraik
memberitahukan kepada kami dari Simak dari Abdurrahman bin
Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ilql'J) q li (Jt ,F \t u,l
* .l' qq'dL,"tet \t'grt (1i fj,i iti iei,;e *.7i
.,)*: (Allah melaknat pemakan riba, fenberi makan riba, kedua
salrsinya dan dua juru tulis4ya." Katanya selanjutnya: beliau
bersabda, 'Tidaklah riba dan zina merajalela pada suatu kaum
kecuali mereka telah membolehkan diri mereka untuk disilcsa oreh
Allah Azza Wa loYotl$zt)

"' - Al Mtrsnad 5:309. Ia juga meriwayatkan bagran awalnla 5:Zi4 d*d
Muhammad dari Syub*r dari Simak bin Harb. Redaksi awalnya adalah, "Tidak patrit
melakukan dua transaksi peirjualan deirgan satu trrrsaksi penjualan. Dan bahwasanya
Rasulullah SAW merngatakan: Safqah secara bahasa aadatr Strafqah". Dan juga S:2i8
dari Abdunazzaq dari Israil dari simak. Redalci awalnya adalah, "Rasuluuah sAw
melaknat ...". Dan juga 6:157 deri Affan dari Abu'Awanah dan Abu Nu'aim dari Israil.
Ia juga meriwayatkan bagran pertaman)ra 5:337-338 dari Abdunazzaq dari su&an dari
Al A'masy dari Abdullatr bin Murrah dari Al Harits bin Abdullah Al AVar dari Abdullah
),ang tennuat dalam hadir lain. Di dalanrnya disebutkan, "...seketarisnya dan dua
saksinya, jika mereka mengetatruinya. Dan orang yang mentato dilaknat melalui lidah
Muhammad SAW hingga hari kiamat". Ia berkata: Maka kusebutkan lhabar ini kepada
Ibrahim, maka ia pun berkata: Alqamatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
!Thh-, "orang yang memakan riba dan pemberi makan riba sama saja." syakir berkata,
"sanadp*lanrn (dari Al Harits) dha'if.Dm yang mengatakan: "Lalu lansebutkan lhabar
ini kepada Ibrahim" adal*r Al A'masy. Ia juga meriwayatkannya 6:71dari yahya bin
Sa'id dan Waki' dari Al A'masy dari Abdullah bin Munah dari Al Harits seperti kfiabar
sebelurmrya, sampai redaksi, "Hari kiamat." Dan juga 6:197 dari uuhammad bin Ja,far
dari Syubah dari Sulaiman dari Abdullah bin Mruratr dan Al Harits dengan redaksi yang

!1lnu. Il juga meriwayatkannya 6:114-l15 dari Al Fadhl bin Dukain l.ri su$""-a"i
Abu Qais dari Huzail dari Abdullah dengan redaksi, "Rasulullah SAW melalaral orang
yang mentato ..., pernakan riba dan pemberi makan riba". Dan juga 6:lgg dari
Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad dari sufyan dari eais dengar redatcsi, "orang
yang memberi maksn (Riba).'

Iblu- Katgir mengutipnya dalam At-Tafsir l:4ll dengan tiga riwayat. Ia
menyebutkan riwapt At-Tinnidzi dan An-Nasa,i.

Muslim meriwayatkannya dalam shahih-nya 3:r2rg-rzl9 dari utsman bin Abu

-svaibah_dan 
Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Mughirah. Ia berkata: syibak bertanya

kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada ,karni dari Alqamah dari Abdullah, ia

Tofsfu lbrwl,/las'ud



6ts s; iru 6L:;w i"" r 6tu;: \
{@ i4yt

(Dm jilio [orang ydngberlwung iat] dalanrl<czulcman,
Mal<a berilah tffiSguh sampai dia berl<elapangan, d.sn

merry edel<ahl<an I s eb agiorr atau serrua utang] itu, lebih b aik
bagirrw, ii}r- l@nvu Mengetahui,..l

(Qs. Al Baqarah l?lz 280)

322- Ar-Rabi': Abu 'Ubaidah (meriwayatkan) dari. Jabir bin Taid dari

Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Nabi SAW bersabda, *b t;1. ;*:rt ili','l t 4.lllt j ,itr #, ijj
Yjl'g (Senantiasa rnerasa butuh [tents meminta-mintal hulwmnya

haram; dan orang yang mengaht-ngaht sesuatu yang buknn

miliknya dan yang rnengingkari apa yang menjadi kesalahannya

a d al ah p erbuat an maks i at1.QD

berkata, "Rasulullah SAW melalcrat pemakan riba dan perrberi makan riba." Ia berkata:
aku bertanya, "Selretarisnya dan dua saksinla?' Jawabnya, "Kami hanya menuturkan
sesuai yang kami dengar.''

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya 2:55 dari Ahmad bin Yrurus dari
Zuharr dari Simak seperti hadits riwayatAhmad dari Utsman dari Abu Ya'la.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 5:207-208 dari Qutaibah dari Abu
'Awanah dari Simak dengan redaksi )rrang sama. Abu Isa berkata,"Hasan shahih."

An-Nasat meriwaptkannya dalam Sunan-nya 6:149 dari Arnu bin Manshur dari
Abu Nu'aim dari Abu Qais seperti hadits riwayat Ahmad dari Al Fadhl bin Dukain.

Ibnu Majah meriwayatkannla dalam Sunan-nya 2:764 dari Muhammad bin
Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Simsk seperti hadits riwayat
Ahmad dari Affan dari Abu Ya'la.

As:Suyrthi mengutipnya dalam Ad-Dtrr l:367 dari Ahmad, Abu Ya'lg Ibnu
Khuzaimah dan lbnu Hibban seperti hadits riwayat Ahmad dari Abdunazzaq dari
Sqfy-. Ia juga mengutipnya dari Muslirq Abu Daud, At-Tirrnidzi, An-Nasa'i, Ibnu
Majah dan Al Baihaqi seperti hadits riwayat Ahmad dari Affan.

Al Qurttrubi meriwayatkannp dalam Al Ahkarn 3:364 seperti hadits riwayat Ahmad
dari Abdunazzaq dari Suffan secara ringlos. Ia juga meirgutipnya 3:365 dari Abu Daud
dengan redalcsinya.

As-Suyrthi mangutipnya dalam Ad-Dtn l:367, pitu bagian kedua dari hadits ini
u* *P:)il;;,];r)s;fr:*o*va r:r4e dari An-Nasa'i demgan redaksinva.

lbftir lbnulvlas'ud C":fi:tr



323- Al Baghawi: Abdul Wahid bin Ahmad Al Malihi mengabarkan

kepada kami, Abu Manshur Muhammad bin Sam'an mengabarkan

kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Abdul Jabbar

Ar-Rayyani mengabarkan kepada kami, Humaid bin Zanjuwaih
mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Musa mengabarkan

kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami dari Manshur dari
Rib'i dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Nabi sAW b:':ug&,_ ;! W :#. os,fi.t giiY :#. ou,#.'t l*,'#'{s. ar,'ot

:o?'.*tt *.J'l i ,J,6'*;u 'ii.iiJ'i :y';?'ry',f.i *, tj ,1,: ,/F j ryy*:a; <-iJ,1,;1ei'ot ge';t1rk
t ., ,O. . -,, ias \);ds :rft1

t i' - v.

$j (Para malaikat memegang rbh seorang taki-taki
sebelum lralian. Lalu mereka bertanya kepadanya, ,,Apakah lwmu
pernah melahtlmn kebaikan?" fa rnenjawab, .uTidak, Mereka
berlrata, 'Ingat-ingatlahlu Ia berkata, uTidak pernah, hanya saja
aht sering memberi pinjaman kepada orang-orang, lalu kasuruh
pelayan-pelayanlu untuk memberi tangguh [mernberi toleransiJ
kepada orang kaya dain memoa/kan orang miskin [membebaskan
hutangnyaJ." Maka Allah Tab;araka Wa Ta,ala berJirman,

"Maa/kanlah ia |.Qztl

t23 
- Ma'alim l:254. Al Qurthubi mengutipnya dalam Al Ahkam 3:374 duiMuslim.

Dan yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shatrih-nya 3:1194-1195 adalah hadits
riwayat Ibnu Mas'ud dari tiga jalur. Barangkali Al Qurthubi mengutipnya dari selain
Htab ihahih.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 6:4243 dari Hannad dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy dari syaqiq dari Abu Mas'ud. Mata rantai sanad ini selalu
bersambung sampai Ibnu Mas'ud. Dalam Syzrah lbnu Al Ababi terhadap kitabnya 6:41,
ia berkata: Dari Qais dari Ibnu Mas'ud dan utbah bin umar, ia berkata ,..Hasan
shahih...;'

At-Tirmidzi manyebutkannya dalam shatrih-nya 9:4142. Di dalanurp disebutkan:
Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sAW bersabda, "Barangsiapa yang memberi
tangguh (empo) l<epada orang miskin atau membebaskannya (dai hutangnya), pada
hari kiamat nanti Allah akan menaunginya dengan naungan di bawah arasy-Nya,-yang
mana pada hai itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.' Kernudian ia bokati
setelah itu, "Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abu Al yusr dari Ibnu Mas'ud."

Talsir lhwu\las'u.d



(.., Doln jangornldh pawlis d*rJ saki saling nilit
mmyulitl<an...) (Qs. Al Baqarah l2l:282)

324- Ar-Razi: Bisa ditafsirkan bahwa ini merupakan larangan bagi orang

yang memiliki hak untuk berbuat sesuatu yang merugikan penulis

dan saksi; misalnya menyrlitkan keduanya atau melarang keduanya

melakukan tugas keduanya

Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Atha' dan Mujahi6.(32+)

iifr * {:-rv:r&E 5 ?-fr O(;A3 bb. . .y

{@ 'r,464{$41l}i$
(... Don iikr.l<orrw melahirkan a\a yong adt di dalart

hoti,rnu ataul<onw mmyerburryiktrr, ni.scoya Nlah al&rr
memhnt perhiamsor, ilmgan l@u tentntg puktdannnt
ian Malrr. Nlah rnengarnpni sia1a yorrrg dilehmdal,i.Nyo

dm nwnyilca siapa ydrrg dil<chcndaki,Nyc ...)
(Qs. Al Baqarah l21z 2841

325' Ath-Thabari: Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yaztd mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman

Alrah: l:,r3 31 ?64(lA3 o$ (Daniika tumu metahirkan

apa yang ada di dalam hatimu atau karnu rnenyembunyilun).la

berkata: Ibnu Mas'ud berkata: Perhitungan ini adalah sebelum

turunnya ayat: XSKCqft (Ia mendapat pahala [dari
lrebajilcanJ yang diusahakannya dan ia mendapat silua [dari

'u - Ma|atih2tll5,

t*
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lrejahatanJ yang dikerjakannya.) (Qs. Al Baqarah l2l:286). Setelah

ayat ini turun, maka ayat ini me-nasakhayat sebelumnya.(325)

326- Al Baghawi: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ketika Allah

menurunkan ayat untuk Rasul-Nya SAW: "4/-if;i C6't .Effil OU ;$i6 ,r&v:r&i3 5 ?-frO(W og (xepi"yaan Auah-

lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan

jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan

dengan kamu tentang perbuatanmu itu).Ia berkata: Ketika turun

ayat ini para sahabat Rasulullah SAW merasa keberatan. Lalu

mereka menemui Rasulullah SAW, kemudian'mereka bermalas-

malasan di atas onta-onta mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai
Rasulullah, kami dibebani amalan-amalan yang kami mampu

seperti shalat, puasa, jihad dan sedekah. Tapi telah turun ayat ini
dan kami tidak mampu." Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Apalrah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan orang-

orang Ahli Kitab sebelum lwlian: (i;6 lii$ lxamt mendengar

tetapi tidak tnentaari) (Qs. Al Baqarah [2]: 93/Qs. An-Nisaa': 46).

rapi ucapkantah, \-fi( 65fi G5 .4(i-Gtli (4 (Kami

dengar dan kami taat [mereka berdoaJ, "Ampunilah kami Ya

Tuhan knmi dan kepada Englmulah tempat kembali')"

Setelah orang-orang membacanya dan lidah mereka tunduk

menerimanya, Allah menurunliaq ayat sebagai respon-Nya: Gf.
- ;$;, - gs +S$1ii'\tir, 9 Z;i$r' "i, n ;lrtil -q 3i0i
4r€r 4(i-(*1; t#"1361:#: i {S 6',t}1
@ #i (Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula ordng-otang yang

beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,

325 - Jami' 6:110, dan juga 6:110-111 dari Al Husain dari Abu Mu'a& dari 't"Ibaid
dari Adh-Dhahhak dengan redaksi ),ang sarna.

As.Suyttthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr l:374 dan dari Sa'id bin Manshur
dan Ath-Thabarani.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan artinya dalam Az-Zad l:342, l*l Qurthubi dalam Al
Ahlsrn 3:421 dan Ibnu Katsir dalanAt-Tafsrr l:503.

I
I

I
I
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kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. fmereka mengatakanJ, " Kami

tidak membeda-bedakan antara seseoranpun [dengan yang latnJ

dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatalmn, "Kami dengar dan

lrami taat." [merelca berdoaJ: 'tAmpunilah kami Ya Tuhan kami dan

kepada Engkaulah tempat kembali") (Qs. Al Baqarah l2):285)

Setelah mereka melakukannya, Allah menasakh ayat ini lalu

rpenurunkan ayat: ti W,i,!KU, $ \#t $yt7-n tll J* *-efi3lW 
bL-6:E$ i G5-e3K (Attah tidak menbebani

. seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat

pahala [dari lcebajilwnJ yang diusahakannya dan.ia rnendapat

sil<sa [dari lcejahatanJ yang dikerjakannya. [mereka berdoaJ: "Ya

Tuhan kami, janganlah Engtrau huhtm kami iika lumi lupa atau

kami tersalail. Nabi bersabda, "Aht telah melalaiwnnya." {3€$
Vi u 6jl (F 

",i% 
6 g;LW W (Ya ruhan tumi,

janganlah Engkau bebankan kepad,a kami beban yang berat

sebagaimana Englau bebanlmn kepada orang-orang sebelum

kami)Nabi bersabda, "Ahr telah melahtlwnnya.' $1i653{;$
.9g€l'r3\8, (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pihtlkan kcpada

kami apa yang tak sanggup kami memihtlnyg) Nabibersabda, "Aht
tetahmetahtkannya."(Y6;:it(!V,4(i;t1i6*'*ftb,.7;ft
$.fLii ,-1fi g"ri ma'a/lah Kami; ampunilah Kami; dan

rahmatilah kami. Engkaulah penolong lwmi, Maka tolonglah kami

terhadap kaurn yang &a/r) (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Nabi

bersabda, uAlat telah melahimnnya. "

Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan selain

keduanya;.(3zo)

327- Ibnu Hambal: Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik bin

Mighwal menceritakan kepada kami dari Az-Zabar bin 'Adi dari

Thalhatr dari Murrah dari Abdullatr, ia berkata: Ketika Rasulullah

SAW Isra' Mi'raj dan sampai di Sidratul Muntaha ... Katanya

melanjutkan: Maka Rasulullah SAW diberi tiga hadiah: Shalat lima

"'- Ma'alim l:26l-262,

t ,,.
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waktu, penutup (akhl| surah Al Baqarah, dan diampuni umatnya
yang melakukan dosa-dosa besar dengan catatan ia tidak
menyekuhrkan Allah Aza Wa Jalla.Q2T

328- As-Suyuthi: Al Firyabi, Abu 'Ubaid, Ath-Thabarani dan

Muhammad bin Nashr mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Ayat-ayat ini yang merupakan alhir surah Al Baqarah diturunkan
dari perbendaharaan di bawah'Arasy.(3za)

329- As-suyuthi: Al Khathib (dalam Talkhish Al Mutasyabih)
mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Barangsiapa membaca tiga ayat terakhir dari surah Al Baqarah,

maka ia telah mendapatkan banyak (pahala) dan memperoleh

kebaikan.(32e)

330- Az-7-amal$syari: Dari Nabi SAW: Allah SWT menunrnkan dua
ayat dari perbendaharaan Surga yang Dia tulis dengan tangan-Nya

sendiri, dua ribu tahun sebelum menciptakan makhluk-
makhlukNya. Barangsiapa yang membacanya setelah shalat Isya',
maka itu telah cukup baginya sehingga ia tidak perlu melakukan
qiyamullail.

Ibnu Hajar berkata: (Diriwayatkan oleh) Ibnu ,Adi dari Ibnu
Mas'ud.(330)

'u * Al Musnad 5:243.Ia mengulangnya 6:45. Hadits ini merupakan bagian dari
n"Utgry_;"rb;]trll?rflr yang akan dijelaskan secara detail pada surah An-Najm: 12-18.

"' - Ad-Dun l:378. Ia juga meriwayatkannya dari Ath-Thabarani dengan redaksi,
"Barangsiapa yang menrbaca pa& malam hari akhir surah Al Baqarah ... . . ." . Lihat atsar
27 pq{p awal surah Al Baqarah.

t'o - Kasysyaf l:173. Ibnu Hajar mengeluarkannya dart At Kafi:24. Ia berkata,
"Dalam sanadnya terdapat Al walid bin 'Abbad (ia perawi ymg Majhut) dari Aban bin
Abu 'Ayyasy (ia perawi yang matntk). Yang dimaksud dua ayat ini adalah dua ayat
teralhir dari surah Al Baqarah.

Thfsir lbwlrfiadud,



O SURAH AALI'IMRAANT O

331- Al Qurthubi: Ad-Darimi Abu Muhammad menuturkan @alam

Sunan-nya):

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ubaidillah Al Aryja'i menceritakan kepadakg, ia berkata:

Mis'ar me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Jabir mencerltakan

kepadaku 
-sebelum 

teriadi sesuahr padanya- dari Asy-Syabi, ia

berkata: Abdullah berkata:

Sebaik-baik perbendaharaan orang giitl2T adalah surah Aali

llruaan yang ia baca di akhir malam.(331)

332- As-suyuthi: Ad-Darimi, Muhammad bin Nasltr dan Al Baihaqi

(dalam Syt'ab Al Iman) meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, iaberkata:

Barangsiapa mernbaca surah Aali'Imraan, maka ia selalu kaya, dan

surah An-Nisaa' adalah sebagai hiasan.G32)

{@ 7rg&r4fieHfi,sfiy
(Didlah yang rnefienarkl<ffiu df,lonr rahim sebagainwta

dillrlhendaki,Nyc ...) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 6)

tn Lih* At Qamus Al Muhith (:stt *tt).

"t - Ahkam 4: 2. As-suytrthi mengrrtipnya dalafiAd-Dun2:2 dari Ad-Darimi dan

Abu Ubaid (dalam Fadhail-nya) dan Al Baihaqi (dalam,$zr'aD Al Iman).
3'2 

-Ad-Durr2tz.
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As-Suyrthi: Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah Swr: I[1! 65 r*jS A:,r.:riA(Diatah
yang metnbentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-

Nya) Ia berkata,'Yaitu laki-laki dan perempuan. r(333)

334- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar
yang dituturkannya (diriwayatkannya) -dari Abu Malik dan Abu
Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW: Tentang

firman Allah SWr: tr$ SS 4qffi A 'bLi1(Diatah yang
membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya). la
berkata: Apabila spenna (mani) telah masuk ke dalam rahim, maka
ia akan berada dalam tubuh selama 40 hari lalu rnenjadi gumpalan
'darah 

selama 40 hari lalumenjadi gumpalan dagrng selama 40 hari.
Apabila telah sampai waktunya untuk diciptakan, Allah mengutus
malaikat untuk membentuknya. Maka ia datang dengan mernbawa
tanah di antara dua jarinya lalu mencampurnya dengan gumpalan

dagrng tersebut dan kemudian mengolahnya, lalu membentuknya
sesuai yang diperintahkan. Kemudian ia akan mengatakan: apakah

laki-laki atau perempuan? orang celaka atau orang bahagia?

bagaimana rezkinya? berapa umurnya? bagaimana
penghabisannya? bagaimana musibahnya? Maka Allah berfirman
dan malaikat menulisnya. Lalu apabila jasad tersebut wafat, ia akan
dikubur di ternpat dimana tanah tersebut diambil.(334)

fi5 ,*s"rt'l'S 3i3t k:; rr;-tJi {t{, 'lii -t;ti'} y

{@ "a4ft,

313 
- Ad-Durr z: 4. .

3ta - Jam| 6: 167. As-suyuthi mengutipnp darinp dalam Ad-Dun 2: 4. atsar ini
akan disebutkan lagi dengan talchij png detail pada surah Al Hajj apt 5.
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(Au.hh yarrg menrurrurnkarrJ NKitab [Al Qur' an] kepada
l<rrinu. Dl arura [*nl nya ada cyat ayat yarJg miil<anaat,
iaiah polobpokolc isi N Qrn'ut fur yorlw llain [cyat cldl

nt ttarydrtlhaar...) (Qs. Aali Imraan [3]: 7)

335- Aft-Thabad: Diriwayatkandari lbrnu MasM:

Dari Nabi SAW, bahwa beliau b€rsabda, nKitab penama tuntn dari

satu bab dan dengan satu huntf, dan Al Qar'an untn dari tuiuh

bab dan dengan tujfi hun{: Perintah, larangan, halal, haram,

muhkam, mutasyabih, don amtsal (perumpamaan-perumpamaan).

M&a halallwnlah yang halal, haramkanlah yang haram,

lalatkanlah yang diperintahkan, hindarilah apa yang dilarang,

ambilah pelajaran dad perumparnaan-perumparnaannya,

amallranlah Muhkam-nya dan imanilah Mutasyabih-nya. Dan

ucapkanlah, "Kami berhmn trepada ayat-ayat yang

mutasyaabiluat, sematmya itu dtri sisi firtan kart i.u

Yunus bin AMrd A'la menceritakan hadits ini kepdalu, ia berlmta:

Ibnu Wa;hb amberitalnrkan k€pada karri, ia bertcara: Haiwah bin

Syrraih mcngatarkan k€p6da hni dtri Uqail bin Khalid dsri

Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrafuun bin'Auf dari aphn5a
dari Ibnu Mas\rd dari Nabi SAW.0!5)

"t lnoi'1: 68. Syakir nmrgukan tc*rArilranya.
Al Hakim mcriwayatkannya dalam Al Mttstadrak 2: 289-290 dari Abu Sald Ahmad

bin Ya'qub Ats-Tsaqafi dari Al Hasan bin Ahmad bin Al Laits Ar-Razi dari Hanunam
bin Abu Badr dari Abdullatr bin Wahb dari Haiwah bin Spraih. Ia menarnbahkan: (dan

tidak dapat mcngarnbil pelajaran [rtaripadanya] melainkan orang-ofang png berakal). Ia
menilainya sia hih, Wi A&-Dzahabi b€rkata, " Munqathi' ;'

As-Suyrrthi mengrrtipnya dari keduanya drlzrrn. Ad-Durr 2: 6, dan dari Abu Nashr
As-Sajzi (ddarn Al lbanah).Ia berkata: Ibnu Abu Hatim mengcluarkannya dari Ibnu

Masbd ser*rt Mauqnl Ath-Thabarani mengeluarkan dari Umar bin Salamatr batrwa

Nabi SAW bcrsabda kepada Abdullah bin Mas'ud, 'Sesungguhnya kitab'kit8b
diturunkan dari langit dari satu bab, sedang Al Qut'an diturunkan ....u

Attt-Thabari mcriwayatlonn)ra dslarn Al Jani' l: 69 dari Abu Kuraib dari Al
Muharibi dari Al Ahwash bin llalcim dari Dhanlrah bin Habib dari Al Qasim bin
Abdurrdrman dari Abdullah bin Mas'u4 ia bcrkatq 'Sesrmgguhnya Allatr mc'nurunkan

Al Qut'an dcng;an 5 hunrf: Halal, haranL muhlonr, mutas),abih dan amtsal. Maka
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336: As-suygthi: Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: sesrmgguhnya Al Qur an menriliki menala lampu seperti

menara lampu unfirk jalan. Mt. apa )rang kalian ketatrui,

peganglah; dan apa yang samarbagi kalian, tinggalkanlah'o36)

337- Ath-Thabari: Musa melrceritakan kepadaku, ia bertata: Amru

menceritakan k€pada lgrni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada

kami dari As-suddi tentang khabar )ang dittttrkannya

(diriwayatkannya) iari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari

beberapa orang sahabat Nabi SAW | !$1. r,i,{8!t {u-G'lit1 -,-r$ ?
,r(dt ";l 

'll !;3:3 (Dia-lah yang menurunkan Al Kitab [Al

Qir'anJ trepada lmmu. di antara [isi] nya ada ayat'ayat yang.

muhlumaat, Itulah polok-pokok isi Al Qur'an), sampai: * u Y
g; (semtmnya itu dari sisi Tuhan kam): Adapun ayat'ayat

Muhlwmaa, adalah yaD1g me-rwsaut yang diamalkan. Sedangtan

ayat-ayatMutasyabiltarr-ail;lahyrrrrgdr-nasakh.Q37l

i,irl -$'$:;ii, 6 5#U +,& A'"-rfr et . . I
{@ :rY2vefi3

(... Ailaptm orcmg.ofing yorrJg dalmrlntinya condong

tnpadol<p-sesdan,ma/rumrr:ellvr-martgililtisebahagitrtr!at'
dy dt y uJg rrrutasy aabilleorat dmlpadauy 4 unir*

mmhnbulkfrJ fihtfi unatk ntswani'crarri tdwilnya ,.,)
(Qs. Aali'Imraan [3]: 7)

halalkmlah yang halal dan haramkanlatr yang hrarq alnalkanlsh Mghkam-nya dan

imanilatr Mutasyabih-ayt rr

As-suyuthi nrcngrrtipmp darinya dalsfrfl ad-Dun'22 6, dan dri Ibrnu Adh-Dhurais

danlbnuAl Mmdzir.
"'-Ad-Dunzz?.
'31 - Jami'6: 175. As-suyrthi mengutipnyr darinya dalggrt Ad'Dun 2: 4. Ibrnu Al

Jauzi meriwalratkan utinya dalamAz-fud l: 35G351, dan Al Qurthubi dldLsrnal Alrkam

4: 10.
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338- Attr-Thabari: Musa bin Hartrn menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada karrd dari As-Suddi tentang khabar yang dihrturkannya
(diriwaptkannya) -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu
Abbas- dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu I\das,ud- dan dari
beberapa orans sahabatNabi SAW: 'A+,fi Ai-$iet (Adapun

orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kcsesatan):

Adapun kesesatan adalah keragu4l.€rel

',9 - *fr,r i,$4 ;,Ji A |j,=giik ff ,{bry &6;. }
{@ '$'{i'J37816V*s;(,.. Padnhal dnak aila yang nengetalrui ta'wilnya

melainl<an Nlah. ilmt orung.otdrrg yolng nwdalmn
ibrnrry a b erkata: uKanl,i- 

ber{rlfiwrJ lepddn dy at. oy at y dng
nnfiasyaabilwat, seffru(myo itu ilmri sis, Tzhan l<atrri."
dorJ ddak dagat neng@nbil pelaiarurt tdoripadaffydl

nrelah*an ofi Lng. orfrrrg y orrJg bt al<al)
(Qs. Aali'Imraan [3]: 7)

339- Al Qurthubi: Waqaf Orrh"rti) sec?ra sempuma pada ayat ini
adalah pada firman Allah: til{y,tia? ?46 (padahal tidak ada
yang mengetahui ta)vilnya melainlcan Allah). Setelah itu ada
permulaan perkataan lain, yaitu firman-Nya, 'oJA ]ji A lj=Eii
.49(; (dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ,,Kami

beriman kepada ayat-ayat yang muta{yaabihaat").

Pendapat ini'diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ubay bin IG'ab
(dan selain keduanla).(llD

t! 
- taA' Az l&{. Arsuyuthi nrargutiprya drrinya Mm ld-Dw Z: S.

'e -Attbnt4:16.
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340- Ibnu Al Jauzi: Dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca, )$ Airli:SU
-g(A('IJA(D* orotg-orang yang mendalam ilmunya berkata,

n Kami berbun kepada nyat-ayat yang mutosy qabiluat").

Inilah peodapat yang dipilih oleh Ibnu ldas'ud dan Ubay bin Ik'ab
(dan selain keduanya).@

;$+4j'Jrfr 11'6itffi c\t'#'oAii)
$ *#, 3i!-':'13 W cb # #&f;9 g&s

{@ "xq
(Sesnngguhny a tclah ada t$rd,f,bagil<affil pfu drn
golongan yfrW tcloh futenu tWemryl. segolongan

bapuang di idlnrJ y'Jllah dan [segolonsan] yanglainkSir
yarrg ilmgan mdtl<epala melilwt fsealcmt altmrl orung.

orang rrntslimin &tolcnli i*r.lah nselca Nlah nmguarl@rr
ilengartbanatnt Nyo siqpd yalrrg dil<ehcndalri.Nyo ...)

(Qs. Aali Imraan [3]: 13)

341- Ibnu Al Jauzi: Yang diajak bicara dalam a1lat ini adatah (mereka)

orang-orang beriman.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Al Hasan.(rl)

342- AtlFThabari: Musa menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi teutang khabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) dar.i Mrlrrah Al Hamdani dari

pnu Maslud 
= i$ * j'J#t''.^1t'gfi #.OrrA., fiSuUf

*i<v al:i f#i12:j9 6jJs (sesungguhnya tetah ada

tanda bagt lumu pada dua golongan yang Telah bertemu

[bertempurJ. segolongan berperang di jalan Allah dan

t$ 
-zad l:354.u'-znd l: 356.
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[segolonganJ yang lain kafir yang dengan mata lcepala melihat

[sealun-alranJ orang-orang muslimin dua kali junlah mereka) b,

berkata, uPada perang Badar.u

Abdullatr bin Mas\rd berkata "Kami melihat orang-orang musyrik,

mereka kelihatan lematr dalam pandangan kami. Kernudian kami

melihat mereka, maka kami tidak melihat jumlah mereka

bertanrbatr satupun. Itulah firman Allah (,4zza Wa Jalla): "'"t13

# A bW) 1S'{S-A A'#fi )L ;l;K-i- (Dan kctitra

Allah menampalrlwn mereka kcpada kamu sekalian, ketikn knmu

berjumpa dengan merelw berjumlah sedikit pada penglihatan

matamu dan lcamu ditampakknn-Nya beriumlah sedikit pada

penglihatan mata rnerela)" (Qs. Al Anfaal [8]: +41tr+zl

6,i;, 1113 <-$;85 €**frf? 6),4tG 64,'a( \
{@ r€Jii

([yaitu] ofitng-svang yang sabar, yarJgbenm, yang tpta|
taot, yang menafl<ahkonl:rlntaffya [di ialarJ dJ;lah], dnr.

yarJg n'enwhon affrfim di waku salnn)
(Qs. Aali Imraan [3]: 17)

343- Ibnu Al Jarla;i: arti permohonan ampun mereka adalah...

permohonan ampun yang baik dengan lidah.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Hasan.Ga3)

344- Ath-Thabari: Ibnu Waki' mencsritakan kepada kami, ia berkata:

ayahku menceritakan kepada kami dari Huraits bin Abu Mathr dari

Ibrahim bin Hathib dari ayahnya, ia berkata: Aku pernatr

ta - "'ani' 6z 234. As-suyrthi mcngrtipnp &rinya ddam Ad-Durz 2: 10. Ib,nu

IGtsir meriwal,atkannya dalan At-Tafsir 2: 13-14 dari As-Suddi dari Ath-Tharyib dari
Ib,nu Mas\rd. Lihat surah Al Anfasl aW44.

t$ 
-?ad l:361.
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mend€ngar seorang laki-laki Moa di pojok masjid pada wakhr

sahur, "Ya Tuhanku, Engkau menyunrh kepadaku dan aku

me,ntaati-Mu. hi adalah waktu sahur, maka maaftanlah alilr." Maka

kulihat orang tersebut. Telnpta ia adalah Ibnu lvlas\rd.@)

{ WVW }$ 6fr 2,K$3r,'; {1'^[g-{ frf i'l q y

i'l 
"re 

Oli iy@ f #Ai A4'r 3 {t'.f t

{@ 'r-*i
(Nlah nwry atalcm bahw asarry a tidak ailo TulwrJ

melainlan dia [yffiSfurhak di:srtahl, tmg nenegaldcmt
l<,eaihtlmr. Pua rn'alodll<lt ilan orang-ofitflg yortgbrrfilulw

[iuea merytd<rm 1rcrng dsmil&n itul. Tidak adt Tuhan
nwlainlwr fia [yarrg &rr{tak disrnfuhl t lmg NLaha Perl<asa

lnsi lvlalw Biiakslornrra- Se$nggxfiny o agunct [yms dirilllwi]
disrd Nl& hfrq'rrlah Isldm ...)
(Qs. Aali Imra@ [3]: 18.19)

345- Ibnu IGtsir: Al Hafidt Abu Al Qasim Ath-Thabarani U"*"t"
(datam Al Mu'jam Al Kabir):'Abdan bin Ahmad dan Ali bin Sa'id

Ar-Razi menceritakan kepada kmi, keduanya bertata: 'Anunar bin

Umar bin Al Mulfiter merceritakan k€pada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, Ghalib Al Qahthan me,lrceritakan

kepadaku, ia bertata: ...(dari) Al Atmasy .., (ia me,lryrebutkan ayat

ini). Ia berkata: Abu Wail menceritakankepadaku dari AMullah, ia
bert<ata:

Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menyalakan fumikian
(lr.esaksian Tauhid) didatanglan pada hari Kiamat. Lalu Allah Aza

'a - Jami' 6: 266. As-Suyrthi mengutipnya darinya ddur. At-Tafsir 2: 18. Al
Qurthubi meriwalatkannya dalam Al Ahlun 4: 40 dari Ibrahim bin Hdrib. Lihat suratr

Yusufayat 98.
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Wa Jalla befirman, 'Hamba-Ku telah berianii kepada-Ku, dan

Ahr adalah yang pahng berhak menepati janii, marukkanlah

hamba-Ku ke surga'."({r)

4 *3,'Gi?i oJixi iti,t'*6"3i1i4 i,-fi i'y\
j;'r.r,.lo6l O +;4\ 6rp? O8 ogs|

{@ r5-t:4
(Sesnnggulnya orofig.orurrg ywrgl<afir lnpada ayat oyat

Nlah dm menrfurnth Para nabi yang menwry tak
dibenilrl<an dm memkmh orang.ordrrg yorrJg merryrurrrii

marrusiaber:frnzaoltddil,Ifidllogetrtbakarllahmerelcnbahwa
mrriel<a al<nn menrrrimasilaa yS Fedih')

(Qs. Aali'Imraan t3l: 21)

346- Al Qurthubi: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia bed<ata:

Nabi SAW bersabda, qr,$t ci *ii| oi;U c;-$, ofa-'ei ?yt *
."ri i'l ;ji,'d.,.fJ'ji, f o$- r:t' )t:j;.iiu)',til?-'1 i:j ?ri, 1
.#u: 'e y,fi, "seburuk-buruk kaum' adalah kaum yang

membunuh orang-orang yang menryruh kepada kcbaikan dan

menegakkan keadilan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang

tidak menytrtth kepada kebaikan dan tidak mencegah

lremmgkarart. Seburuk-burttk kaum adalah kaum yang apabila

"t - Tafs'r 2: 19. Di dalannp terdapat hikayat yang panjang dari Al Alnasy.
As-suyuthi mengrrtip,nya dzrlalr,l^ Ad-Dtn 2: 12 dari Ibnu 'Adi dan Ath-Thabarani

(dalart Al Awarh) Al Baihaqi (dalam $z'ab Al Iman -ia bokata: dan ia mernvonisnya
dha'ifl. Al Khattrib (ddun Tarikh-pya) dan Ib,nu An-Najjar dari Ghdib Al Qaththan
secara ringkas.

Al Qnrhubi mcriwayatkann ya dudrrrrrr Al Ahtram 4: 4142 dfriia mcnilainya tsiqah.
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orang beiman laryat di antara rnereka, ia berialan dengan hati-

hati (lwrena tahtt kcpada mereka) .rr(3aQ

{ U1 o"q'fi ;a3,; rrfui a il$ Y
(Fnpl<m mo,suldrorn nalanrke dalmm siang dffiEngl(au,

masalrJcan siang l<e ddMJ rnalani
(Qs. Aali Imraan l3lz 27)

347- As-suyuthi: Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir

meriwalatkan dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firmam Anarr: |F: oSrfir'eii ,6i A ili'& (Engtmu

masukkan malam kc dalam siang dan Engkau masukltan siang ke

dalam mala"m).Ia be*atar uAllah memperpendek musim hujan

dengan malamnya png panjang, dan memperpendek musim

kernarau dengan siangnya )rang panjang. "(347)

* 
- )ht-.+: io. litrat strah Al Baqarah ayat 61.u' - Ad-Duo 2: 15. Al Qurttrubi meriwayatkrr artinya dalam ll Ahlwm 4: 56

de,ngan redaksi, 'Yalsd Dia memasuldon png kurarig dari salah satun)'la ke yang

lainnya, hingga siang meirjadi l5 jam dan nrenjadi lebih lama dari biasanp, kemudian

malam menjadi 9 jam sehingga lebih pendek dari biasanya. Begitu pula (dan Englcau

masttlrlwn siang ke dalam malam).1'Ini merupalon pendapat Al Kalbi dan riwayat dari

Ibnu Mas'ud.
As-suyuthi mengutipnya de,lrgan redalsi )ang sama drlram Ad-Dun 2: 15 dari 'Abd

bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailh, dengan

redaksi: Ia berkata, "Dia me,ngarnbil musim kcmarau dari musim hujan dan mengambil
musim hujan dri musim kernarau."

Yang terdap&t dalam riwayat Ath-Thabari adalatr bagian kedua dari atsar ini,
sedangkan yang saya ldrususkan terdapat dalam a4rarberilutnya.
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{ @ ;ft'q n:' 85 # C';;$ L,-i }
(... Englraul<ehurl<mrr ydrJghfulup ilari yang flwfi, dfrrJ

Englontlc;hmrl<au yolrrg mati ilmi yanghidup ...1
(Qs. Aali Imraan l3lz 2?)

348- Ath-Thabari: Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada karni dari Al A'masy dari Ibrahim
dari Abdullah:

Tentang firman Allatr SWT: 'r;$'Vqr'e;$ 4lo';;8re*3
(Engtwu lceluarkan yang hidup dirt yang iatt, dan Eigkau
keluarlcan yang mati dati yang hidup).Ia berkata: uyaitu spenna
yang keluar dari seorang lakiJaki dalam kondisi mati, sernentara
laki-lakinya hidup. Kemudian seorang laki-laki keruar darinya
dalam keadaan hidup, sementara spermanya mati.'€48)

* - Jani' 6; 3M.Ia juga meriwayatkannya 2l: 2l dari Ibnru Waki, dtri Jarir dan
Abu Muawiyah dari Al Alnasy pada surah Ar-Ruum ayat 19. As-suyuthi mengutipnp
darinya dalam AiI-Durr 2: 15, dan dari 'Abd bin Humaid, Ibnu AI Mundzir, tbnu ebu
Hatim dan Abu Asy-Syaikh fang t€rnruat dilam atsar sebelurmrya. Redaksinya adatah:
"... Dia me,ngeluarkan yang hidup dari yang mati: Dia me,ngeluarkan laki-laki niaup aari
spenna mati. Dan, Dia me,ngeluarkan y"ang mati dari yang hidup: Dia mengeluarkan
sperma mati dad laki-laki yang hidup."

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 4: 56. Ibnu Al Jauzi menlrcbutrla
dalam Az-kd l: 370, dan ia menambahkan, "Begitu pula Dia mengeluarkan arruk uu*ng
dari telur, dan Dia mengeluarkan telur dari burung."

Ath'Thabari meriwayatkan dalam Al Jami' 6:308, yaitu redaksi, "Sesungguhnya
Allah Azza Wa Jalla mengeringkan tanatr liat (yang akan dijadikan) Nabi Adanr- selama
40 malam atau 40 hari. Ksmudian Dia berfirman pada tangan-Nya lalu keluarlah segala
yang baik di tangan kanan-Nya dan segala yang buruk di tangan hri-Nyra, lalu bia
mencampur keduanya dan kernudian meirciptakan Adam dari kcduanya. Kreira itulatr
pi1 mengeluarkan png hidup dari yang mati dan mengeruarkan yang mati dari png
hidup; Dia mengeluarkan yang muhnin dari yang kafir dan mengetuarkar rng luni
dari png mulsnin". Rdalrsi ini diriwayatlan dari Humsid bin Mas'adah dri-Biiyr bin
Al Mufadhdhal dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman dari Salman atau dari Ibnu
Mas'ud. Ia berkata" "Dugaan terkuatlar adalah bahwa hadits ini dari salman."

As-suyuthi dalan Ad-Dun 2: 15 dari Ibnu Mardawaih dari jalur Abu
utsman An-Nahdi secara ringhs, yartu bagiur akhimra saja dari pcrtama png ia
riwayatkan 9y4amqrfu', 

nDiamengcluarkan pnghidup 4oi l.r,gr*ti ...". rapiiaiuga
meragukan lhabar ini.
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t-$ii Afr 4 4; s x6?3 (f' 6; afi y
fi vW, O €4?13';"'.<43'n:tA @ ;,;afg 4Y

'nq3 6Fr (q6 ;i G i4,',8 * i#, il#'i'i
';+Jt'd4'{,FtOik'tf qJG @ 'u:*fi

{ @ 54tr'J-5,si 6fr? 36i;t aL-ii
(Di sanalah Z alcariy a mendo' o l<ep ada f fif,mny a ser dy a

bqlata, "Ya Tuharicu, berilah at* dsri sisi Engkau seonmg
anak yang boik. Sesnngguhny a Englcau Mahd Penderrym
do' d" . Kqnuilian Malaillurt tlitrill nenmgil Zal<ariy a,

seilmrg ia tengahbqdiri rnelalatliurrr shalu di milwab

U<atarry ol, "sesunggzhny a Nlah margerrtiralcm l@nw
dengan l<Blahir an I seor ong putn anwl Y alry a, y dng

menrbenarltml<alhnot [yans daansl dori Nlah, nwriadi
ilattan, rnenalwr diri LAf,rilwwanofsul ilut seorung Ndbi
temasz'/l. l<cammq ofi mg- cn cmg saleh. n 7nl<oriy a M<aa;
"Y a Tuhmisu, bagahnana alu bisd nenilapu anak redffig

al<u tclah sangat ttn dm **erikzlpurn seorortg yang
nandal?" Bgr.fimlyorn /,Jilah, "Denilciutlah NlahWufr

@ayang dilcehmdaki,Nyo") (Qs. AaIi Imraan [3]: 38,40)

349- Al Hakim: Muharnmad bin Ishaq Ash-Shaftr mengabarkan

kepadaku, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Amru bin
Thalhah menceritakan kepada kami, Asbath bin Nashr

menceritakan kepada kami dari As-Suddi -Atu Malik dan Abu

Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah AI Hamdani dari

Abdullatr, iaberkata:

7-alaiyaberdoa kepada Tuhannya secara rahasia. Ia berlcata: J6

W q q'+LU {i 6 &Yj,l.tS,b F';i eLr;
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6&i u Jffi 34 .3.1j @ (ya Tuhanht, Sesungguhnya

tulanght Telah lemah dan kepalafu Telah ditumbuhi uban, dan Alat
belum pernah lcecewa dalan berdoa lcepada Engkm4 Ya Tuhanht.
Dan Sesungtrtnya Afu kluwatir terhadap mowaliht
sepeninggam) ryTtoadalah'Ashabahl 

2E ;13 lj|,{ri $U3
ij @ gi 6tX q J. gedang Neriht adatah i*rong yong
mandul, Maka anugerahilah Afu dari sisi Engkau seorang putera,
yang alran mswarisi lftz) malcudnya adalah, mewarisi kenabianku
-3.;i3- 

)li, u L;) (Dan mewarisi sebahagian kehnrga ya,qub)

)aitu, mewarisi kenabian keluarga Ya'qub {rlifi|Z. fi_)(b.gS (Dan jadikanlah ia, Ya Tuhanfiu, seorang yang diridhai')
(Qs. Maryam [19]: 4"6). Dan doanya,Q'$:Afr vilS (yo
Tuhanht, berilah aht dari sisi Engkau seorang owk yang baik)
maksudnya adalah, kedudukannya liit'; 4y lSoungguhnya
Englrau Maha Pendengar do'a).Ia berdoai i;rY(F ,;fr { 6
<r.$fil 1 Vo Tuhanhr ianganlah Engkau memiiarkan Aka
hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling Bark) (Qs. Al
Anbiyaa [21]: 89) iK$3 '^i'6 (X" udian Mataikat tlibrilJ
memanggil hkariya) yaitu Jibril AS VW A ,F ?{3 ';,
(sedang ia tengah berdiri melalatkan shalat di mihrab)

-katanya:- Sezungguhnya kami me,lnberi kabar gembira

kepadamu W ti oeii tr;i { V:|^::i ,{r\ ta*a [berotehJ
seorang anak yang nananya Yahya, yang sebeluwtya kami belum
pernah menciptakan orang yang sentpa dengan Dla) (Qs. Maryarn

[19]: 7). Dia belum pernah memberi nama Yahya kepada seofttng

pun sebelumnya. Para malaikat berkata r$,"E j.7, €r, t$:-':"i fi
;i ';j (Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan

lrelahiran [seorang puteramuJ Yahya, yang membenarlcan kalimat

[yang datangJ dari Allah) merrbenarkan Nabi Isa 6ri4
(menahan diri [dari hawa nafsuJ) Yaitu, ]"ang tidak berselera

terhadap perempuan

ru 
'Aslubah 'dalatr lccrabat dari jahn aph (At Qanus Al Mrtith).

Tdsfulbtzlvtas'ud



Ketika ia mendengar Eeruan tersebut, ryretan datang kepadanya dan

berkata, nWahai 7al<ariya, sesgnggghnya suara )rang kamu dengar

bukan dari Allah, akan tetapi dari syetan )'ang msngolok-olok

kamu. IGrena seandairyra dari Allah teirtu Dia Aa"
mewahyrkannya kepadamu sebagaimana biasanya Dia

mewahyrlan perintatr kepadamu. "

Maka Talariyaragu-ragu dan berkata, '$L O fk- 31(nogat*na
akan ada anak bagiht) dia begkata: mungkinlcatr aku akan dapat

a;rrrk tt4Y'J-5.'i'l -Afr? 367t ;ffti';.qIl'd{.r i{e $ e a an g

alat telah sangat tua dan isterilcupun seorang yang mandul?"

Berfirman AUah, nDenikianlah, Allah berbuat apa yang

d.itrehendaki-Nya') W 3n jt fii n -AXf 3{, (Don

sesungguhnya telah Aht ciptakan lumu sebelum itu, padahal kamu

tdiwafuuituJ belun da sama setrali.)(Qs. Maryam [19]: 9)@e)

350- As-suyrthi: Ibnu'Adi dan Ad-Daraquthi (dalamAl Afrad) dan Ibnu

'Asakir meriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud secara marfu':

Allah me,nciptakan Fit'arm dalamperut ibrmya dalam keadaan kafir,

dan Dia mcnciptakan Yahya datam penrt ibunya dalanr keadaan

mukmin.

* - Mttstodrak2:5X). h rurilainya shahih fui diPcrloat olch A&-Ilzahabi. A8-

Suyrthi mengutipnya darinp MuAd-Durr 4:259 pafusurah fvlaqarn alat 2-9 sccara

ringlos.
Ath-Thabri nrcriwayatton ilallrm Al Jami'6:377 dari Ab.u lturaib dari Ibnu lftalaf

dari Hamnad dari Syr'aib dari 'Ashim dad Zirr dari AMullah: "Al Hashur adalah yang

tidak berselera terhadap perelnpum."
As-Suyrtlri meirgrtipnya drinya dudialar. Ad-Durr 2:22, dut dari Ibnu Al Mun&ir

dan Al Baihaqi (dalun Sunan-ny'1. Di dalarrnya discbutkan "Meirdetati" sebagai ganti

dari 'Mendatangr'. Ia berkatq "Dalam riwayat Ibrnu Al Mundzir redalcsinya sdalah,

"Irrpote,n."
Al Bagtrawi meriwayatkan dengqr redaksi )ang sama dalam lI Ma'alim l:289,

Ib,nu Katsir ddut At-Tafsir 2: 30.
Al Qurthubi meiryebutkan ati ini dalam lI Ahlum 4: 78' Kernudian ia juga

meriwayatkanny"a darinya dan dri Ibnu Abbas (dan lain-lainnya) bahwa arti Al Hdshur
adalah: Orang yang dapat menahm diri dari wanita dan tidak mcndekatinya meskipun ia
mampu". Ia berkatq "Ini merupakan 1lutS pslinS shahih dari dua sisi, kareira berisi
pujian dan sanjrmgan terhadapnya. Dur, lagi pula Y,atz fo'uul secara bahasa termasuk

shighat fa'ilin (orang yang melahrkan); jadi artinya adalah orurg yang dqpat menahan

diri dari hawa nafsu dan syahwat.'

T$sfu lbnul\fias'ud



v''{3 3& ;iJ # <,;;t' + 4j (3 65 }
{ @ {;;4itr{r i;'z-

(.., P adahal l<mw ddak had/,n besqta mqelu, krltil<l
melrelicrnelr,mponll<ort anak anak pauh msel<a [mt rlr-

nrrrrrgramdil siapa ili antga nrrl:eka yfiW al<an nemelilwra
Maryam. Dan l<atw tidak hailfu di sisi nrrrelro k*:tika

nlrrlel<abq$Wl(et4l (Qs. Aali Imraan l31z 44)

351- As-Suyrthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam Suan-nya) dari Ibnu
Mas'ud dan Ibnu Abbas serta beberapa sahabat Nabi SAW: Orang-
orang yang menulis Taurat apabila datang kepada mereka seorang

kaum shalih yang berkhidmad, mereka mengadakan undian untuk
mengundi siapa yang paling berhak untuk merawatnya dan
mengajarinya. Pada waktu ita 7al<aiya menrpakan yang terbaik di
antara me,reka. Ia bersama mereka dan saudara peregrpuan Maryam
berada di bawah tanggungiawabnya (isterinya). Ketika mereka

membawa Maryrarn, Taka1jya berkata kepada rreteka, 'Akg yang
lebih berhak karena saudara perempuann),a bErada di
bawah tanggungi awabku. "

Katanya melanjutkan: Maka mereka pun pergi menuju sungai

Yordan lalu melemparkan alat tulis yang biasa mereka gunakan

untuk menulis. Siapa saja png alat tulisnya tetap di tempatrya,
dialah yang akan merawatnlxa. Maka alat-alat tulis tersebut berjalan
kecuali milik Nabi Takariya yang tetap di tempatnya di atas

wadahnya seakan-akan ia di dalam tanah liat. Maka ia pun
menganrbil Maryam (untuk dirawat). 

(3s t)

tt' 
- Ad-Dturz:zL.



{ @ k'is't;3(' ";e-,"5i3 55fi T Jy
(DanNlahalorrrnengaiarloanl<QailuryaNKitab,

Hikmah, Tawat dmrrlniill (Qs. Aali T**r [3]: 48)

352- As-suyuthi: Ibnu 'Adi dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Abu

Sa'id Al Khudri dan Ibnu Mas'ud socara marfu', ia berkata: 'Ibunda
Isa bin Maryam AS menyeratrkan putranya (Nabi Isa AS) kepada

juru tulis untuk diajari. Maka sang junr tulis berkata, "Tulislah

'Bismi Allah'!" Isa bertanya, 'Apa itu Bismi?" Sang guru menjawab,

"Saya tidak tahu." Maka Isa berkata, "Ba'adalah: keindahan Allah,

siin adalah keluhuran-Nya, dan mim adalah kerajaan-Nya, Allah

adalah Tuhan para tuhan, Ar-Rahman adalah yang Maha Pemurah

di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim adalah yang Matra Penyayang di

akhirat.

Abu Jad (Abjad): Alif, Kanrnia Allah, Da': Keindahan Nlah, jim:
Keagungan Allah, dal: NlahMaha Abadi.

Hnvazun: Ha': Yarig mernberi pettmjuk, wawui kecelakaan bagi

penghuni Neraka -lembah di Neraka Jahannam, ea': Perhiasan

penduduk dunia.

flazhaytn: I/a': Allah Maha Bijaksana, tlu': Nlahmeminta setiap

hingga mengembalikannya (kepada pemiliknya), ya: Rintihan

penghuni Neraka (aduh).

Kalamanun: Kaf, Allah yang mencukupi, lam: Nlah yang Maha

Mengurus, mimi Allah png Maha Memiliki, nun: Allah Maha

Mengetahui.

Sa'afun:.Sin: Tirai Allah, 'ain: NlahMaha Mengetatrui,fa': /.Jllah

-ia menyebut suatu kata-, shad: Allah Tuhan png bergantung

kepada-Nya segala sesuatu.

TafsirlbmtMas'ud



Qarasyatun: Qaf, guilmg ymg meliputi drmia yang karenanya

langt berwarna biru, ra: Ri)ta-n)ta manusi4 (Sytn: ...), ta': Tamat

selaman),a.(352)

6r466i5 jir ]$ A i'&Y .fi, lr * 6rSt';:ry

JG33 W'*FZ$ &bV'gq v, {3; g'x43

{@ 4'}'Lii&61ci
(Srqpa yarJg mefiutalww tsntfris lcisdh I* v-rudah

datuW ilnw [ymg meyolcbilwt l@nu], mda lualcmiah
Ilcepadawy al: "Marildh rdta rmemrmrgg:il mak anak lorrni dan
mf,k mak l<mrw, istati-isteri l<mi ilm istcri-i,steri lamu,,

diri l<mi dan diri l<arllnryl; kenanfurn morlilah kiu
berlrruz*lalwld:, Wfu Nlah ilm k;u mintn rupaya lalmat

Nlahditimpal<anr<efudtonmg-orattgyutgihtsta")
(Qs. AaIi Imraan [3]: 61)

353- Ibnu Hanrbal: Aswad menceritakan kqada lemi, ia be*ata: Khalaf

bin Al Walid mengabartan k€pada kami, Imail menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq dari Shilah dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

'Aqib dan Sayn4 dua orang Najran datang. Kahnya melanjutkan:

keduanya hendak melaknat Rasulullah SAW. MaI<a salah satunya

berkata kepada temannya, "Jmgan melaknat dia! Demi Allah, jika

ia benar'beqar seomng Nabi lalu dia melaknat kita 
-Khalaf

berkata: lalu kita saling mengutrk- kita dan ketunrnan kita pasti

tidak akan beruntung rm0rk selananya.'t Ulaka keduanya

mendatangi beliau dan bc*atL "I(ami tidak akan melakratnu, tapi

'n - Ad-Dun 2z 26. h bertm: Ibnu 'Adi bcrlota: Iladits ini batil sazcd-nya
karcna tidak ad8 png mcriwayatlmya sclain Ismail bin Yatrya- Lihat tafsir Basmalah
pada awal surah Al Faatihah.



kami justnr akan menrberikan apa )rang kamu minta, utuslatr

bersama kami sesorang yang bisa diPcrcala'osrl

'Wu ofit 4i rtq :;31'u-iv'r*th,fifr ',yJ 6y\
{@'"t'f:1"!)'K'

(SesnnggvtvryaotorrgyarJgFalfr nsdel<atlnpadalbrdhhn
ialah onmgofing yang mengilcutin'ry,a ilan nabilni

Ilvluh,anvnadlrbesertaonmg.or(mgyar.gbcrimarttlrepaila
liuhmrrn,,adl, ilffr trJllah adnlahpelirr.dffig selwtut otortg'

otongyorrJgbertnari (Qs. Aali Imraan [3]: 68)

354- At-Tirmidzi: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, Su$an -snssrirakan kepada

kami dari ayahnya dari Abu Adh-Dhtlha daxi Masruq dari

Abdullah, iabertata:

Rasulullah sAwb€rsabda, Syt *) A3'ot) 4, n;\:t ,f Sr.'ol

*i: <S"t *SSrrtW" setiap Nabi memiliki penduhng dari kalangan

paru Nabi. Dan sexngguhnya pen&thtnght. adalah bapal&u,

kckasihht dm kekasih Tuhanfu). Kernudian beliau membaca ayat:

'44fli't$'s13 1g(, o-$v ?4i r.rr, :;:31'u-if es.v q€fi 'u1 6y
@ lSestnggunnya orang yang pating dekat kcpada lbrahim ialah

orang-orang yang mengihttinya dan nabi Ini [MuhamnadJ,
beserta orang-orang yang beriman [kcpada MuhammadJ, dan

Altah adalah pelindung semuo yang beriman).Qstl

's' - Al Musnad 6: 15. Ib,nu l&tsir meriwayatkannya ddarn AbTafsir 2: 42, Ia
berkata: Ahmad, An-Nasa'i dan IbmuMajah meriwayatkannf,a dari Israil dari Abu Ishaq
dari Shilah dari lb,nu Mas\rd. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya l:
49 adalah bagran selanjutnya dari hadits ini: Batrwa Rasulullah SAW bersabda kepada

Abu Ubaidatr , " Inilah orang yang maf di kqercayaan umat ini."

'u - Shahih-nya 1l: ll9-l?2.la iugo meriwayrrtlannya dari Mahmud dari Abu
Nu'aim dari Sufinn dari ayatrnya dari Abu Adh-Dhuha dari Abdullah dengan redaksi

Tafsh lbrwN{adud



'rr|'es S 4t iS# ;$i ;fu*"'a{rt#tiy r-

{@.--r*$ia

)rang ssrm tmpa nagdrh di &lurmya'Dui l{asna'. hbcrlffi,'lladits ini lcbih

itr*r*r aari hadits Abu Adh-Dhuhr dri lvtruq." h jup rciwayckmnf dari Abu

Kuraib dari Walci'dri SuS/m dri ayeh5p dri Abu Adh-Dhuhr dri Abdullah dengut
rcdal$i )rang sam&

Ibnu Hambal nsiwayatlmfra dalmAl tfitrrlrrd 5: 305 dri Waki'dari SuSnn dari

ayaturya dari Abu Adh-Dhuhs dri Ab&llah dcngm rcdelct "Dm sesrmgguhnya

pendukungku dri kalmgu m€reka adalah ayabhr, kdcadtrtu dm lekasih Tuhanlar,

Nabi lb'ralrim AS." Syakir bcrlsata, 'furrldtya dluV furan nwtqathi'." Ia juga

meriwayatkannya 6: 7l dui Yfrf,a @ Ab&nrrhrm fui S\lS@ dri ayalmya dari Abu

Adh-Dhuha dari Abdullah tepa l(e 'Ihahim'. Syakir jugl b€rl(ata, "Dht'if karena

munqathi'."
Ath-Thabai mcriwayatlmya &lur lI Jani' 6z 498 dd Muhumnad bin Al

Mutsanna, Jabir bin Al Kurdi dm Al llasm bin Abu Yrhfra Al tYlaqdisi dri Abu Ahrnad

dari Su$an dri ayahnyr dd Abu Adh-mtfta dei ItIasruq. Ia juga nmiwayatkannya 6:

499 dari Ibnu Al Mutsmna dai Abu Nu'rim Al radbl bin Dukain dri Suffat dari

ayalrnya dari Abu Adh-Dhuha dui Ab&rlleh. SFkir rmfl.i rsQortriarayuf- pertanta dart

mqrvonis dhalf nwty*.kEdua krtna nwrqdhi'.
Al Hakim meriwayatkamya dalrrn Al Mustafra* 2: N2 dd Abu Al Abbas

Muharmnad bin Ya'qub dri Al.IIasm bin Ali bin Affu At'Amiri dsi Muharnmad bin

Ubaid Ath-Thanafisi dd Su{1m bin Satd dai ayahnya de dad Abu Adh-Dhuha dari

Ma.snrq. Ia menilainya shahih dm dipalarc oldr A&-Ilzahabi. Dm, juga 2: 553 dari

Abu .lrbdullatr A$-shaffu dri Ahnud bin Muhmmd bin Isa Al Qadhi dari Abu
Nu'aim dari ayafurya dai Abu Adh-Dhube{eagm p€rsegkam- dri Maruq. Dan, juga

dari Abu AbdullahbinBdthshdri Al llruainbinAl JahddAl Husainbin Al Faraj

dari Muhanmrad bin Urnr dri At3-Tseuri dri ayahya dd Abu Adh-Dhuha dari

Ma.snrq. Ia berkats, 'Hadits Abu Nu'aim ryabila digabungh de'rgE hadits Al Waqidi,

statusn)ra mcnjadi siailr, lucna Posti b€rrsal dri It[asruq-'
Ibnu IGtsir mengutipmya drl6At-T@fsir'2:48 dsi Satd bin Manshur dari Abu Al

Ahwash dafi Sa'id bin Masuq dari Abu A&-Dhuhe dri }lrsruq. la mcnpbutkan
riwayatnya da'i At-Timd&i dsn N Ba"?$ dui Ibnu Ahr'-d Az-ziJ&,atr dalr dari At-
Timidzi dari Waki'. Ia berl.rta: Kcmudim AJBazz;fi bcdratq Tladits ini diriwaptlan
oleh selain Abu Ahmad dri SuE/m dri ayahnya dei Abu Adh-Dhuha dtri Abdullah."
Kenrudian ia nrenyebrdcur Iiwsyat Wdti' (dalun Tafsir-nya) tlei SUS/an dari ayahnya

dari Abu Ishaq dri Abdullshbin Mastrd.
As-suyurhi rncruutipny6 dalm Ad-tur 2: 42 M Sstd bin Manshur, Abd bitr

Humaid, At-Tirrnidzi, Ibnu Jrir,Ibnu Al Mrn&h, Ibrnu Abu llrim dan Al Hakim.
Al Wahidi mcrivrqotlm,ta dalsE0Al lstub: 103-104 dri Abu Hamid Ahmad bin

Al Husain Al Wrrq dd AbuAhmadbinAhdAl Jazri dui Abdrrratrmanbin Abu

Hatim dari Abu SaId Al Asl/aj dtri Wali'dri Suq/m bin S81d dri ayahnya dari Abu
Adh-Dhuhadri Ab&llah.

Tdsir llnulvlas'd ffil



(Sesnngguturya ordrJg.ofitng yolng merul<ar ianii frrya
dmsdnl Nlah ilm xmpah. nunpah mselca ilengan harya
yarrg sedikit, m.ercla iat fidnk mennapubalwgidrJ lpalwtal

di al&irat...) (Qs. AaU Imraan 131: ZZ)

355- Ibnu Hambal: Waki' menceritakan kgpada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Abu wail dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SArff bersabda, tslr !r; q'& * W1 ,li'&',i
I'q,o * ?t ,ht y ht'e 'ro-Q; i; F' $o,ong,iopo
bersumpah dengan sumpah yang dipalcsalwn pada dirinya yang
karenanya ia meramp(N harta seorang muslim dan berbuat
durhalra di dalamnya, maka kelak ia akan menghadap altah Azza
Wa Jalla dan Allah Murka lcepadanya).

Ka-tanya selanjutnya: Ialu turunlah ayat ini: ;"1)*",'L,jj,5njiiL
J$ 6 afi; (Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji

[nya denganJ Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga
yang sedikit) hingga af,'hir aya1.(35s)

' tts 
- Al Musnad 6: lll.Ia juga meriwayatkannp 5: 200 d,"i Su$nn d,,i Jami, dan

Abu wail dari Abdullah secara ringkas. Ia juga meriwaptkan demgan redaksi yang
serupa 5: 210 dari Abu Muawiyah dari Al Aknasy dari Spqiq dari Abdulatr. Di
dalannrya terdapat kisatr dari Al Asy,ats. Ia juga meirgulangrrya6: 5g dan juga 6:22 dui
Aswad bin 'Amir dari Abu Bakar dari 'Ashim dari Abu wail dari euautal secara
ringkas tanpa menyebutkan ayat di dalanmya. Dan, juga 6: 2g3 dari Hasan bin Musa dari
Harnrnad bin Zaid dari 'Ashim bin Abu An-Najud dari Abu Wail seperti hadits pertama
sccara ringkas )rang t€rrnuat dalam cl,rar yang lebih panjang.

Bullrari meriwayatkannya dalam shahih-nya 3: I l0 dari Abdan dari Abu Harnzah
daxi AI A'masy dari syaqiq dari Abdullatr seperti hadits riwayat Ahma4 dan ia
menambahkan kisah Al Asy'ats di dalamnya. Ia juga meriwayatkannya3:179 dari Bisyr
bin Khalid dari Muhammad bin Ja'far dari Syrbah dari Sulaiman a*i eUu Wail dari
Abdullah dengan redaksi yang sama. Dan, juga 6: 34 dari Hajjaj bin Minhal dari Abu
Awanalr dari Al A'masy dari Abu Wail dengan redaksi ),ang sama Dan, jugag: 134 dari
Muharnmad bin Basysyar dari Ibnu Abu'Adi dari Syubah dari Sulaiman dan Manshgr
dari Abu Wail dengan redaksi )rang sama. Dan, juga 8: 137-138 dari Musa bin Ismail
dari Abu 'Awanah dari Al Atnasy dari Abu Wail dengan redaksi ),ang sama. Dan, juga 9:
72 drt Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq dari Suian dari Manshur dan Al Atnasy-dari
Abu wail dengan redalsi )rang sama. Dan, juga 9:132-133 dari Al Humaidi dari silgran
dari Abdul Malikbin A'yan dan Jami'bin Abu Rasyid dari Abu wail denganr"aaoi
yang sama, tapi tanpa kisah Al Asy'ats di dalanurya. Dan, juga 3: l2l-lz2 dari
Muhammad dari Abu Muawiyah dari AI Aknasy dari syaqiq aari auauan seperti hadits

Tdshlbwifias,ud,



riwayat Ahmad dari Abu Muawiph. Ia mangulangrrya dengan sanad-nyr3: l77.Ia juga
meriwayatkannya 3: 143 dari Qutaibah bin SaId dari Jarir dari Manshur dari Abu Wail
dari Abdullah seearu mauquf. Di dalanmya disebutkan kisah Al As/ats secara panjang
lebar. Dan, juga 3: 178 dari Utsman bin Abu S)raibalt dari Jarir dari Manshur dari Abu
Wail sccara nauquf dan secara panjang lebar. Dan, juga 3: 179 dari Musa bin Ismsil dari
Abdul Wahid dari Al Aknasy dari Abu Wail secara ringlos trrpa menyebutkan ayatnya,
seperti hadits riwayat Ahmad dari Aswad bin'Amir.

Muslim meriwayatkannya dalam Shahihtyt 1: 123 dari Ihnu Abu Umar Al MalJci
dri Sutlan ds!,j Jami'bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A!,an dari Spqiq bin
Salamah seperti hadits riwayat Bukhari dari Al Humaidi. Ia juga meriwayatkannya l:
122-123 dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki', dan dari Ibnu Numair dari Abu
Muawiyah dan Waki'; dsn dad Ishaq bin Ib'rahim Al Handtali (dengan redalsinp) dari
Waki' dari Al Alnasy dari Abu Wail dengan redaksi yang sama secara marfi')xang di
dalamnya disebutkan kisatr Al Asy'ats secara panjang lebar; dan juga dari Ishaq bin
Ibrahim dari Jarir dari Manshur dari Abu Wail dengan redalsi yang surtr aeraramauquf.

Abu Daud meriwayatkannya dalarn Sunan-nya 2: 48 dari Muharrmrad bin Isa dan
Hannad bin As-Sari dari Abu Muawiyah dari Al Alnasy dari Syaqiq, seperti hadits
riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Shahih-nya 5: 271 dri Hannad dari Abu
Muawiyah dari Al Alnasy dri Spqiq bin Salamah, seperti hadits riwayat Ahmad dsri
Abu Muawiyah. Ia mengulangrrlb pada (uz) ll: 122-123. Abu Isa b€rkat4 "Hasot
shahih;'

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-ayt 2: 877 dari Muharnrnad bin
Abdullatr bin Numair dsri Waki'dan Abu Muawiyah dad Al Alnasy dari Syaqiq s€p€rti
hadits riwayat Ahmad dari Aswad bin'Amir.

Ath-Thabari meriwayatkan dalam lI Jami' 6: 529 dari Abu As-Sa'ib Salm bin
Jrmadah dari Abu Muawiph dari Al Alnasy dari Abu Wail sqsrti hadits riwayat
Ahmad dari Abu Muawiph. Dan, j'rga 6: 532 dai Ibnu Humaid dari Jarir dari Manshur
dari Syaqiq seperti hadits riwayat Bulrhari dari Qutaibah swta mauquf dan deirgan
redaksi yang panjang lebar.

As-Suyuthi mengutip,nya dari mereka drlar't Ad-Durr 2: 441' dan dari Abdurrazzaq,
SaId bin Manshur, 'Abd bin Humai4 An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan
Al Baihaqi (dalam Asy-Syu'ab).

Ibnu Katsir me,ngutipnya dzlam At-Taftir 2: 52-53 dari Ahmad dari Abu Muawiyah.
Ia berkata: Keduanya mengeluarkann),a dari Al Alnasy. Ia juga me,ngutipnya dari
Ahmad dari Yahya bin Adam dari Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Ashim bin Abu An-
Najud dari Syaqiq bin Salamah secara matfu'dan dengan redaksi yang panjang (atsar
teralrlrir ini tidak saya temukan dalam Al Musnad).

Al Baghawi meriwayatkann)4a dalarn Al Ma'alim l: 310 dari Abdul Wahid bin
Ahmad Al Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhammad bin Yusuf dari
Muhammad bin Ismail dari Musa bin Isrnail dari Abu 'Awanah dari Al Alnasy dari Abu
Wail.

Al Wahidi meriwayatkannya dalamAl AsDaD: 105-106 dari Abu Bakar Ahmad bin
Al Hasan Al Qadhi dari Hajib bin Ahmad dari Muhammad bin Hamnad dari Abu
Muawiyah dad Al A'masy dari Syaqiq; dan dari Ahmad bin Muhammad Al Maluajani
dari Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Az-7ahid dari Abu Al Qasim Al Baghawi
dari Muhammad bin Sulaiman dari Shalih bin Umar dari Al Alnasy dari Syaqiq; dan daxi

Abu Abdunatrman Asy-Syadziyakhi dari Muhammad bin AMullah bin Muhammad bin

T-afstulbnuMas'u.d.



356- Ath-Thabari: Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada

kami dari Qatadah bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata:

IGmi berpendapat -dan ketika itr kami bersama Rasulullah
SAW- bahwa di antara dosa yang tak terampuui adalah sumpah
palsu yang dipaksakan pada dirinya, jika pelahrnya berbuat

duftaka di dalamnya.oso

357- Al Hakim: Abu Bakar bin Ishaq meirceritakan kepada kami, Ismail
bin Ishaq menrberihhulcann kepada karni, Sulaiman bin Haft dan
Muslim bin Ibrahim menrberitahukan kepada kami, keduanya

berkata: Syrbah menceritakan k-"pada karni, Abu At-Tay5rah

menceritakan kepadaktr dari Abu Al 'Alifh dari AMullah bin
Mas'ud, ia berkata: Kami menganggap bahwa png termasuk dosa
yang tidak ada kafaratnya adalah sumpatr palsu. Nabi ditanya, "Apa
yang dimaksud sumpah palsu itu?" beliau menjawab, "Orang yang

bersumpah untuk merampas harta orang lain.il(3s7)

{@ 'b#.3ri7g; }
(... Al<f,n tetdpi tD,f,berl<atf,lr "Hendakl.ahlffiu mmiadi

ofitng.srarrgrabbanill...) (Qs. Aali Imraan [3]: ?9)

358- Al Qurthubi: Syrbatr meriwayatkan dari 'Ashim dari Zin dari
AMullah bin Mas'ud: 'i,*tttL7 g; (Atran tetapi [Dia bertrataJ:

Talrrriya dui Muhamrnad bin Abdumatrman Al Faqih dari Muhamnad bin yatrya dari
Abdunazzaq dari Su$nn dari Manshur dan Al Atnasydari Abu Wail.

Ar-Razi dalam Al Mafatih l: 397 dengan redaksi yang sama dan
Al Qurthubi drdranAl Ahlam 6: 268 pada surah Al Maa'idatr ayat 89.tn - Jami' 6: 534. Syatir berlotq "Sanad-nyt mursal,i As-suyrthi meirgrtipnya
darinya ddan ld-Dun 2: 46.tn - Mttsta&ak,4:296.Ia menilainya shahih dan diperlarat oleh Adz-Dzahabi. As-
suyrthi mangrrtipnya darinya ddarnr Ad-Dun 2: 45 dm dsri Ahrnad bin Mani, (dalarn
Mumad-wp)

Tdsful}lrw\vlas'ud
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"Hend.oklah lamu menjadi orotg-orang rabbant): Ia berkat4

"Orang-orang b{ak dan pandai.roJo

{ @ . . Z}3 eiL$ t;-''4"Us J }.
(Kanu sel<ali-l,ali dnak salnrr1ai kapado }al&r{7likrrrr [yang

sempumal, sebelwn l<ffiw @alirfrJ sehahagiarr lwtta
yclrJgl<frffutt ciNttai...) (Qs. Aali Imraan [3]: 92)

Al Baghawi: "$ $f; i 1xo.o setrali-trati tidak sampai lcepada

lrcbajilwn [yang sempurnafl: yalmi Surga.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan

Mujahi6.(rse)

Dari Malik: Batrwa telah sampai kepadanya bahwa AMullah bin

Mas'ud berkata: Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran

akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menrbawa ke

surga.(360)

{ @ W ;5v#,; -#'b o6t :v A;Y

ttt - Ahlcam 4: 122. As-suyuthi meirgutipnya doJran. Ad-Durr 4: 47 dari Ibnu Al
Mundzir.- ---3e 

- Ma'alim tr gtZ. Al Qur0rubi meriwayatlqur)rr dalam Al Ahl(an 4: 133. As-
Sunrttri mengutipnya dalunAd-DunL: 5l dari Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.* - Al Muu,alhtha' 2: 989. atsar ini menrpaken bagan dari atsar yang lebih
panjang yang membahas t€,ntang kejujuran dan dusta. Takhnj-nya secara lengkap alran

diuraikan pada surah At-Taubah ayat I 19.

Al Baghawi meriwayatkannya disini dalam Al Ma'alim l: 317 dari Ahmad bin
Abdullatr An-Nu'aimi dari Abu Bakar Ahmad bin Al Hasan Al Hiri dali Hajib dari

Ahmad Ath-Thusi dari Muhammad bin Hammad Ash-Shalihi dari Abu Muawiyah dari

Al A'masydari Syaqiq se*arumarfu'.

' Tdtsirlbnul{Ias'ud fdf



(Mmgcriallolnhdiadalahl<ewaiibanmarwsiaterhaday
AJlah, yaitl.t tbagil otarrg yffJg sorltgup mengadal<an

peialanarrrlre.Bair;.illah...l (Qs. Aali Imraan t3]: 9?)

361- Ibnu Al Jauzi: Dfuiwayatkan dari Ibnu Mas\rd dan Ibnu Umar (dan
lain-lainnya):

Dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya, ,'Apa yang dimaksud {#
(perjalanan)?" Beliau me,lrjawab, "Orang yang memiliki bekal dan
lcendaraan.'fr6t)

362- Az-Tarnaktrsyari: Dari Ibnu Mashd: Tunaikanlah haji ke Baitullatr
sebelum tumbuh suatu pohon di perkampungan yang apabila
dimakan binatang tunggangan akan menyebabkannya mati.(362)

{@'u:l1$t&t6ai9 6;; y
( ... Barangsiapa rnengingllr,ri fi<ew$iban@il, mat@
se$rnggulurry a Nlah MaIw Kay a tfidak menwhtl<st

sesuahtl ilmi semesta almi (Qs. Aali Imraan l3lz 9?)

363- As-Suyuthi: Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
tentang tafsir apt id, ia berkata: Barangsiapa yang kafir
(mengingkari) dan tidak beriman, maka ia 1u6r.(303)

'ot - Zad l: 428, Az-Zamakhspri meriwayatkannya, dalamAl Kasysyaf l:204 dui
Nabi SAW.

- Iblu Hajar berkata dalamAl Kafi: 28, "Dalam bab ini ada hadits png diriwayatkan
dair Ali dan Ibnu Masbd (dan selain keduanya) yang dikeluarkan otet ea-paraquttrni
dengan sazad-sanad yan g dha'if,.

. As-suyrthi mengutipnya ddam Ad-Dun 2: 56 dari Ad-Daraquthni (dalam sunan-
n)ra) .

Al Qurthubi meriwayatlonnya dalarnAl Ahlean 4: l47,Ib'nu Katsir dal1rlnAt-Tafsir
2:68'69.Ia_b€rkatao-".s4nad-sanadayadiperbincangkan (perlu diteliti lagi).,'

""' - Kuysyaf l: 205. Ib,nu Hajar b€rlota dalarn Al Kafi: 29, ,Aku tidak
m€ngmukannrm-"t" 

-Ad-'Durrzrsl.

Tafsfu lbnulvlas'ud



tj1|tfir;'i51W6rirflt'it1t.*lx'6

(Haiorurrg.or@tgymtg[rlrfu nm,bqtalcwalahkelddrNlah
sefuur.benmtalwol<Aail*Nya;daniffig&r/,ahseffii.knli

l<unil moti rnelainlcrrrt dalafirlceadaanbuaganw lsk n)
(Qs. Aali Imraan [3]: 102)

{@ 6iqi

364- Ath-Thabari: Muhammad bin Basysyar menceritalon kepada ka1ni,

ia berkata: Abdurrafuman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabar*an

kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri meirgabarkan kegada kami dari

Zubaid dari Murrah dari

(B ertakwalah kcpada Allah
AMullah: -$F ;;
sebenar-benar takwa kePtakwa kepafu-Ify) It

'ngrtwltt
.lrl

berkata 'Ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak diluphn,
disyrturi dan tidak diingkari.€6{)

s 
- Jami, 7 :65{6. ta juga meriwayatkannya dri Ibmu Basys5nr de.i Abdurr&rmt

dari Syubah dad Zubai$ aar ari Ibnu Al Mutsmna dri Muhanrnad bin Jafar dni
Syrbir dari Zubaid; d8n dsri Abu Ituraib dan Abu As-Sa'ib dri lbTru tdris dari kib
aoi ZuU"ia; darr dari Al Mutsanna dri Al Ilajjaj bin Al Mtuhal dri Jarir dari Zubai4

dan dad Al Mutsanna dari Abu Nu'aim dri Ms'ar dari Zubaid; &n dali Al Muteana

dari Amru bin 'Aun dari Huqraim dui Al Mas\rdi dari Zubai{ dfit dari lb'nu Hurnaid

dari Jarir dad Manshur dari Zubaid.
Al Hakim meriwayatkannya dalarn Al Musta&ak2:294 dri Ali bin Hamsyed Al

'Adl dari Muhammad Lin Sutaimar bin Al Haits dtri ubaidillah bin Musa dan Abu

Nu'aim dari Mis'ar dri Zubai( tanpa redalcsi, "Disyrkuri de tidak diingkari". [a

menilainya si ahih dur diperlcrat oleh A&-Dzahabi.
As-Suyuttri -*gutipnya dari keduanya d3;.arn ld-Dun' 2: 59; dan dari lb,nu Al

Mubarak (aa"- e"-Zirdy, Abdrrrazzaq, Al Firyabi, 'Abd !! Humai4 Ibnu Abu

Syaibalr, limu AI Mundzir Ibnu Abu Hatirrt fui-Natrhas (ddarn An-Nasilh), Ath'
Iiabarani dan Ibnu Mardawarh secroit nuuquf. Ia mcngrrlang periwayatannya dad Al
Hakim dan Ihnu Mardawih ser*rtmarful

Az-Zamaklrsyari meriwayatkannyr dalrnn ,|t Kasysyaf l: 206 secara .mauquf dxr

marfu'.
Ibnu Hajar mengeluarkuurya dalunAt Kafi: 29 dflji Al Hakinr, Abdurrazzaq, A0t-

Thabari, tUnu AUu Hitit t Atr-'itabruri dan Abu Nu'aim (Ketika menyebutkan biografi

Mis'ar dalam Al Hilyah) dari Sulaimur bin Ahmad )raitu Ath-Thabarani secara nauquf.

Whlbulvlas'u,i! @l
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365- As-suyuthi: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Vtas'uA: $if
.*p t- 'A (Betahwalah trcpada Allah sebenar-benar talaya

lrcpada-I$a).Ia berkata ' A)rat ini telah di-nasakh dengan ayat:

i#lYAtilt (Maka bertakwalah kamu kepada Allah menuntt

hrongupornr) (Qs. At-Taghabrm [64]: If)"ocs)

{@ V:xtqS,y.t6iY'y
(D an b upeganglah l<anyu senrrarmy d lnp ada tali ( asmo)

Nloh, ilm ianganlah l<anu bqcqai buai .,.)
(Qs. Aali Tmraan [3]: 103)

366- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan.kepada kami, ia berkata:

Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'mays dari Abu Wail
dari Abdullah: l* ll,hlj$itt (Dan berpeganglah kamu

setnuanya kepada tali [agarnal Allah): [a berkata, .Tali Allah
adalah: Al Qur'a1u(366)

Ia berkata, "An-Nadhr meriwaptkmnya secranarfu'dari Muhannnad bin Thalhah dari
(Zubaid), sementara Ibnu Mardawalh juga mengeluarlonnya dari jalur Ibnu Wahb dari
SuSmn Ats-Tsauri dari (Zubaid) serxramarfu'!'

Dalam Al Kafi disebutkan tlzfrdu sebagai ganti dari nZubaid", dan barangkali ini
kesalahan cetak

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya drdLeltn Az-7ad I : 43 I s*ta marfu ,.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalarnAl Ahlcam 4: 157 dari An-Nahhas dari Murratr
secaramarfu'.

Al Biidhawi meriwayatkannya dalam Al Anwar l: 168 secaramauquf.
Ibnu Katsir meriwayatkannya drJian At-Tafsir 2: 7l dari Ibnu Abu Hatim dari

Ahmad bin sinan dari Abdunahmsr dari su$nn dan syubatr dari Zubaid se*uamauquf.
Dan juga 2:72 dari Ib,nu Mardawaih dari Yrmus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahb dari

Su$lan Ats-Tsanri dari Zubaid serra marfu'. Ia berkata, ,Demikianlah Al Hakim
meriwayatkannya dalam lI Mwtadrak. Pendapat paling kuat adalatr bahwa riwayat ini
mauquf"

Aku tidak meirsmukan riwayat Al Hakim ymg May'u'(ddanr kitabnya).
Al Baghawi meriwayatkannyE dslam Al Ma'alim l: 327 secara ringkas secara

nauouf.
kl 

-Ad-Dn rz, sg.n - Jani' 7: 72. As-suyrthi nrcngutipnp duinya ddan td.Dttn 2z 6O; dan dari
Sa'id bin Manshw, Ib,nu Abu S)raibah, Ibnu Al Mundzir &n Ath-Thabarani. h bcrk ta,
"Dengan sazad yuolg shahih.'

T$sblbln Mlas'ud



367- ALHakim: Abu walid Hassan bin Muhammad Al Qurasyi Al Faqih

menceritakan kepada kami, Musaddad bin Qathan bin Ibrattim

me,lrceritakan kepada karni, Daud bin Rusftd me6ceribkan kepada

kami, Shalih bin Umar menceritakan keeada kmi Ibrrahim Al
Hajari memberitahukan kepada lcami dari Abtr Al Ah*ash dari

Abdullatr: Dari Nabi SAW, beliau bersa66a irr iSb i,fiiir rii i,1

g6r lbri 4, 
"lti 

\',;+.'orir r.n b! irB.r 6 gtbb,ll'6
're31 d. 3wli 1'clr"1i &J. * (Seswgguhnya Al Qur'an ini

adalah jamuan Allah. Malu terimalahiamuonnya sematflPu knlian.

Sesungguhnya Al Qur'an ini adalah tali Allah, calwya yang terang

dan obat yang berguna, yang akan meniaga orong yang berpegang

teguh dengannya dan akan menyelamatkan orqng yang

mengihttinya...)co')

368- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir rhenceritalan kepada kami dari lvlanshur dari Spqiq dari

Abdultab ia berkata: Sesungguhya jerrbatan ini tampak dan

dihadiri syetan-syetan. Mereka abn mcmanggil, "K€Nnarilah-

kemarilab id ada jalan. Tirj.rsn mcrc&B adalah uotuk menghalang-

halangi manusia dari jalan Allah. Ivlaka terpegnng t€$hlah dengan

tali AllalL kar@a tali Altah adalah Kihbullah.o6t)

Ibnu Al Jauzi meriwayatkumya ddmAz-H l: 432 dri Spqiq, dm Al Qrfrubi
duJranAlAhlutn 4: 159.

to - Mwtadrak l: 555. Ia menilainya sluldh. A&-Dzetrabi b([l@ "Alsl t€tapi

Ilnalrim bin Muslim -1lalori Al Hajari- dha'if trGlmjutarmp adalah pada llazriry tafsir
(Altf l"aan Miim)palaawal suratr Al Baqarah.

Az-ZamaHrsyari meriwayrtkann)'a dalarn ll Kosysyaf l: 206 dari Nabi SAW

dengan redaksi, 'Tali Allah png tuat tidak akan habis kcajaiban-kcajaibannya."

Ib,nu Hajar nrengcluarkannya dalutAl Kafi: 29-30 dri Al lhkim.
Al Baghawi mcriwayatkaurya dslam /l, Mablim l: 328, Brnu l(atsir dalam ll-

Tafsir}:73 dafi Ibnu Mardawaih dari jalur lb,rahimbin Muslim Al llsjari.
Al Qur*rubi meriwayatkan dengan redaksi )'mg sarna dgtrla,fif. Al al*4"t 4: 159 dari

Abu Ir{uawiph dari Al Hajari dengan redaksi, "sesungguhnyr Al Qdm ini adalsh tali

Allah.'
w 

- Jami,7:72. As-suyuthi mengrrtipnya darinya dalamAd-Durr 2: 60; dan dari Al
Firyrabi, Abd bin Humaid, Ib'nu Adh-Dhurais, Ibnu Al Anbari (dalam Al Mashatrif), Ath-

Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalam Asy-Syu'ab). Di dalarmp
disebutlon, "sestmgguhnyatali Altah +dalah Al Qt'm."

T$sirlbnuMas'ud



369- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amru bin 'Aun menceritakan k€pada kami, ia bertata: Husyaim

menceritakan kepada karni dari AI 'Awwam dari Asy-$rabi dari

Abdullatr:

Tentang firman Allatr: # iI ,Y,lj;ift(Dm berpeganglah

kamu semurnya kcpada tali [agamal Allah) Ia berlota, "Tali Altah

adalah Y"rrr".tr.(36e)

370- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia be*ata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Khalid dari

Asy'Abi dari Tsabit bin Quthbah Al ldadani dari Abdullah bahwa ia
berkata: Wahai manusia, taatlah kalian dan selalu bergabung

dengan Jamaah, karena ia merupakan tali Allah yang diperintahkan
(untuk dipegang erat-erat); dan sesungguhn)ra apa )ang kalian
benci dalam Jamaah dan ketaatan adalah yang paling kalian strkai

dalam perpecahan.(3?o)

{@ ."KaI
(Danhendaklah adf, di antardlqrnu segolongut um{tt yang
meny eru kp ant l<eb qil<an, nwryrmth lnpdo y 6Jg na' taf

t6e - Jami' 7: Tl.lajuga meriwayatkannya dui Yaqub bin Ibrahim dri Husyaim
dtri Al'Awwam. As-Suyrthi mengutipnya darinya ddatnAd-Dwr 2:60; dsr dari SaId
bin Manshur, 'Abd bin Humaid Ibnu Al Mrm&ir dm Ath-Thabarui dari jalur Asy-
Syabi.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim l: 328 berrria a*ar selanjutrya.
Ibnru Al Jauzi meriwayatkannya dzlam Az-7ad l: 433 dari AspSyati, Al Qurthubi

dalam lI Ahlcam 4: 159 dad Taqr bin Makhlad dri Yahya bin Abdul Hamid dad
Husraim.

'tto 
- 1*rit 71 76. Ia juga meriwayatkannya dri AMul Hamid bin Bayrr As-Suklori

dari Mutrarnmad bin Y;d dari lsmsil bin Abu Khalid. Dur, juga ari fsmsif bin Hafsh
Al Abali dari Abdullah bin Numair Abu Hisyam dari Mujalid bin Sa'id dri'Amir dari
Tsabit bin Quthbatr. Syakir memilai tsiqah s anad*anadaya.

As-Suyrthi mcnptipnp darinya ddan Ad-Dun 2: 60 do dri Abu llatim dari
jalurAsy-Syabi

Al Baghawi rncriwyaatkannya bcserta arsar scbclunrnyr.

* -ofri*!ilVi$Yi: # lyi,&:1"fi fu e; y
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ilan mencegah ilai yutg rnrfitlcf,r ...1
(Qs. Aali Imraan [3]: 104)

371- Ibnu tlanrbah Waki' meoceritakan kqada karri, Al lvlasbdi

meirceritakan kepada kami dari Simak dari Abdurrahman bin

Abdullah bin Mas'ud dari ayabnp, ia bertata:

Razulullah SAW pqmah meirgunrpulkan kami dan saat itu kami

berjumlah 40 orang. Abdullah berkata: Aku termasuk png datang

paling aktrir. Mat(aNabi bersabda, '€Lfr: tti:#: \HFSI
'{" ik |it #: * "ti ; ;p;.';W b, #'& ui;'r):)\l''iLi

.r,g' i, f& l#ti tliiel $esungguhnya ka[ian akan memperoleh

lccmenangan dan pertolongan serta alan banyak melalatkan

penaHukan. Barangsiapa yang nenemui masa tersebut, hendaHah

ia bertalcwa kcpada Alloh, lcepada yang mt'ntf dan

mencegah dari yang mtmgkar. Barangsiapa yang berdusta atas

namalar, hendaktah ia manenpati tenlat dtdthtta di NerakQ!37t)

{@ "€S+'*F$*#Y
(Karrw adaluh wnot yutg tsWk ymrg ililahfrl<nJ unatk

nrarnretia...) (Qs. Aali Imraan [3]: 110)

372- Ibnu Hanrbal: Abdurrazzaq meirceritakan kepada kami, lvla'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari 'hnran

t" - Al Muinad 5z 257.Ia juga mcriwaptkarmya 5: 305-306 dad AMul Malik bin
Arnru dan Muarnnil dari SuSnn dui Simak dari AMurratman. Di dalarmya ada

tanrbatranya. Dan, juga 6: 96 dri Muhsrrrnad bin Ja'far dm Hajjaj dari Spbah dan

Yszid dari Al Mas\rdi dtri Simak
At-Tirmidzi meriwayatlcrrnya dalmr Slaldr-nya 9: ll4 dari Matrmud bin Ghailan

dari Abu Daud dari Syubatr dari Sfuak. Ia bcrkata, "Hasan shahih."
Al Hakim meriwayatkannyr dalam lI Mustadrak 4: 159 dari Abu Abdullah

Muhammad bin Abdullatr Az-Z*rhid Al Ashbahani dari Ahmad bin Muhamrnad bin Isa

Al Qadhi dari Abu Nu'aim dan Abu Hudzaifatr dari Suitan dari Sirnak Ia menilainya

shahih dan dipertuat oleh Adz-Dzahabi.

Tafsir lbrut\fus'ud



bin Hushain dari Ibnu Mas'u4 ia be,ltata: Pada suafir malam kami

berbicara panjang lebar di sarrping Rasulullah SAW, lalu keesokan

harirya kami menernui beliau. Ialu beliau bersabda, "Tadi malam

para Nabi dan umatnya ditampalr,kan kcpadaht. Ada seorang Nabi

yang berjalan bersama tiga orang, ada seorang Nabi yang berjalan

bersama pengihtt pnlutnn orang (utua 1040 orang)t2e, ada

seorang Nabi yang berjalan bersama pilgitut 3-10 orang!30, ada

seorang Nabi yang berjalan tanpa afu pengihttnya sama sekali.

Kemudian lewatlah Nabi Musa AS datgan serombongant3l orang

Bani Israil. Maka afu bertanya, nSiapakah mereka?" Maka

dikatokan kepad.aht, nDia adalah saudaramu Nabi Musa AS

bersama Bani Israil."

Beliau melanjutkan: Maka alat bertanya, "Dimanakah umatkn?"

Malra dilratakan kcpadaht, "Lihatlah ke sebelah kananmu!" Maka

aht pun melihatnya. Ternyata perbukitan kcci/32 telah rcraryi oleh

wajah-wajah orang. Kemudian dilcaiakan kepadaht, "Lihatlah ke

sebelah birimu!" Maka ahr pun melihatnya. Ternyata ufuk telah

tertutupi oleh wajah-wajah orang. Maka dikatakan kepadalaq

'Apaknh kamu ridha?n Aht menjmvab, "Ahu ridha, wahai Tuhan,

Aht ridha, wahai Tuhan."

Beliau melanjutkan: Lalu dikatakan kepadaht, "Sesungguhnya di
antara mereka ada 70.000 yang alran masuk Surga tanpa hisab."

Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ayah dan ibuht menjadi tebusan

untuk kalian. Jilw tratian mampu menjadi salah seorang dari yang

70.000 tersebut, lalatkanlah!. Jilca tidak mampu, jadilah orang

yang berad.a di perbukitan kecil. Jika tidak mampu, jadilah orang

yang berada di ufuk. Sunggah alar melihat di sana banyak orang-

orang bercampur 6ouy' 
j 3 . 

,(372)

tD Lihat l, Qanw Al Mutiiti (rrr-r).
tN Lih*Al Mu'jott Al Vasith (ra).

"'LihatAl Mu'ja,n Al wasith (#).
t'2 L;lrarAl Qanus At Muhilri (.lrlt).
t" LihatAl Mu'ian Al Wasith(rrrr t ).

ft6ir lbtuMlas'ud



373- Ibnu Harnbal: Yahya menceritakan kepada kami dari Syrbah, Abu

Ishaq menceritakan kepada kami dari Amru bin Maimun dari

Abdullah, ia berkaa: Ketika kami sedang bersarta Nabi SAW di

k r9+,q"hq ju;nglS sekitar f ot rg,.I,{"}i SAW. bersabda , O. i!'f.
,Ee 6$,b1.{*.1 ,d! ,d,y ,i.1 r#l ,ft €r;;k.01C"] 

q, trrY .r,. :Ft, :d_trt .Cr, ::, :.J: try:.f, GJ.t/J- ?t

,ff'+.4t!*'ot yfl,4 etr* qtg ,iy'2f-,:f tff.t
'rr fjlr'':li{ A e{ ot ,{',f.i- :fi\lE U r ig'ii 'ttf':tt\:t ,thit

t" - Al Musnad 5: 307-308. Ia juga nrriwaptkannya 6:37-38 dari Abdushshamad
dari Hisyam dari Qatadah dari Al Hasan dengan redaksi yang panjang. Dan, juga dari
Abdul Wahhab dari Hisyam dad Qatadatt dari Al Hasan. Dan, juga 6: 39 dari
Muharnrnad bin Bakar dari Sa'id dari Qatadah. Ia mengulangnya pada (uz) 6: 42 dui
Muharnrnad bin Bakar dari Sa'id dari Qatadatr daii Al llasan dr" Al 'Ala'bin Zi],ad dsri
Innan bin Hushain. Ia juga nmiwayatkannya 5: 313-314 dari Abdushshamad dari
Harrrnad dari 'Ashim dari Zkr dsi Ibnu Mas\rd dengan redaksi, "Bahwa umat-umst
diperlihatkan kepada Nabi di Al Mawim.I-alu umat beliau daturg paling akhir." Nabi
bersabda, "Malra aht lcagwn dengan wutlat yang berjumlah barytak Mqeka nwnanuhi
lembah dan bt*it...". Dan, juga 6: 160-l6t dari Affsr dan Hasan bin Musa dari Harrund
bin Salamatr dari 'Ashim d€ogan redaksi yang putjang. Ia juga miwayatkumya 6: 29
dri Abdushshamad dari Hanunarn dari 'Ashim secara ringlas sekali.

Al Hakim rneriwal,atkann),a dalaxn Al Mustabok 4: 577-578 dai Al Hasan bin
Ya'qub dari Yahya bin Abu Ttalib dri Abdul Wahhab bin Atha'dari SaId dari Qatadalt
dari Al Ilasan dan Al 'Ala bin Ayad dcngsn rcdslsi ymg pr{mg. Ia juga
mcriwayatkannya 4: 415 dri Abu Bakar Ahrnad bin Salnran Al Faqih (di Baghdad) dri
Ahnad bin Zuhairbin lftrb dari Musabin Ismail dri I{arnnrdtdn Salamah dri'Ashim
seperti riwayat Ab&shsharud dri tlammad, Ia rncnilai shaldh keduanya dm
dip€rlont oleh Adz-Dzahabi

Ibnu Katsir nrcngrtiprrrya dr/ralrr- tt-Tafsin 2: ?9-80 dsri Ahmai deirgan riweyat
AMurrazzaq. Dan, juga 2: 80 dri Ahmsd bin ll,Iari' dri Abdul Malik bin Abdul Aziz
dari tlamrnd dari'Ashim scperti riwayat Ahnad bin llarfial dri Abdu&durnd dari
Ilammad.

At-Tirmidzi nrnyebutlcamya dalan Sluhih-nyr 9: n+275. Ath-Thabari
meriwayatlon ddam ll Jami' ?jl: 109-110 dengru arti yurg sarna po& dua ayat dalam
suratr Al Waaqi'ah: 3940, dri Bisyr dari Yazid dad Sa'id dari Acadah dari Al Hasan
dari knran bin Huslrain. Dan, juga dri Abu Ifuraib dad Al Hasan bin Bisyr Al Bqisli
dari Al }lakarn bin Abdul l{alik dei Q8r8d&tt dengan redatci },ang sam& Keduanya

-*H,i?*Tortff*?rt* 
ya ddunAt-rgsir 8: t4pada dua a),Et )^s sama dari Ibnu

Abu Hatim dad Al Mundzir bin Syadzsr dad Muhammad bin Bakkar dari SaId bin
Basyir dari Qatadatr dari Al Hasan dengan r€daksi )4ang sama. Ia mcnyebut dua riwayat
Ibnu Jarir dari jahu Qatadah dan jalur hadits lainnyr dalam kittb shahih.

As-suyrthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 159-160 pada dua ryat yang sama yaitu
ayat 3940 surah Al Waaqi'ah dari Ath-Thabarani seperti dua riwayat Ath-Thabari dan
Ibnu Katsir tanpa crscr berikutnya.

AI Baghawi meriwayatkannya ddam Al Ma'alim 7: 17-18 pada dua png sarna yaitu
ayat 39-40 surah Al Waqi'ah secara ringkas dan tanpa crscr berikuhya.
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sutga?

u! *t:;:j)t {pg 'tl 2;\r
(Apakah kalian sulw bila menjadi seperempat penghuni

IKarti menjawab, !'Ya" Beliau bertanya lagi, 'Apalah

):r, * ,t :w, {ps

kalian ilka bila menjadi sepertiga penghuni surga?n Kami
menjawab, 'Yau. Maka beliau bersabda, oDemt Dzat yang jiwahu
berada di tangan-llya, sunggah aht berharap lcalian bisa menjadi
separoh penghuni surga; karena swga tidak alun dimasuki kecuali
oleh orang Islam, sedang kalian dalam ruang linghry syirik seperti
bulu putih di fulit sapi hitam atau bulu hinm di httit sapi
merah):fi7t)

'o - Al Musnad 5z 241-242.Ia juga meriwaptlonnya 6: 99 dari Muhannnad bin
Ja'far dari Syubah; dan dari Yatrya dari syubatr; dan juga dari 6: 126 dari waki' dri
Israil dari Abu Ishaq deirgan redalsi ).ang sams dengan redaksi yang panjang; dan juga
6: 157 dari Affan dari Abdul wahid bin Ziyad dari Al Harits bin Hushairatr dad Al
Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu Mas\rd dengan malna yang sarna.

Al Bukhari meriwayatkannya dalam shahih-nya 8: l lo dari Muhanunad bin
Basysyar dari Ghundar dari Sytrbah. Ia juga meriwayatkannya 8: l2l dari Ahmad bin
utsman dari syuaih bin Maslamah dari Ibratrim dri aphnya dri Abu Ishaq secara
ringkas, hingga kata'Separoh penghuni Surga."

Muslim meriwayatkannya dalun shahih+rya l: 2oo-2or dari Muhamrnad bin Al
Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syubatr dari
Abu Ishaq; dan juga I : 200 dari Hannad bin As-Sari dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq
secara ringkas; dan juga l: 201 dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya
dari Malik bin Migfrwal dari Abu Ishaq. Redalsi awalnya adalah, "Rasulullah sAW
berpidato di hadapan kami dengan menyandarkur punggungn)ra pada larbah lolit. Beliau
bersabdq "Ketahuilah, Surga tidak al<an dimasuki kecuali oleh orang Islam ...."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalarn Shahih-nya l0: 15 dari Mahmud bin Ghailan
dari Abu Daud dari Syubatr dari Abu Ishaq. Ia berkata, ,Hasan shahih.,,

Ibnu Majatr meriwayatlannya dalam szzaztya 2: 1432 dlurt Muhammad bin
Basyspr dari Muhammad bin Ja'far dari Syrbah dari Abu Ishaq.

Al Hakim meriwayatkannya dalunAl Mustadrak l;82 dari Al Harits bin Hushairah
dari Al Qasim bin Abdunahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas\rd, dengan redaksi,
"Kami berkata: Ban)ak." Nabi bertanya ,,Bagaimana jika katian sepatiga?, Kwm
menjawab, "Itu lebih bin),ak'Nabi bertanya lagj, "Bagaimana jilca lulin setengahnya?,,
Kami meirjawab, "Itu lebih banyak lagi.' Maka Nabi bersabda" "panghuni surga adq 120
shaf,, dan lulian 80 shaf dai yang 120 itu." l<ilni berkata, ,'I(al-au begrtu kami dua
p€rtiganyq wahai Rasulullah?' Nabi me,njawab, 'Benar." Ia bcrlota, nAMurra,trman

tidak mrndengar dari aphnya dalam mayoritas haditsn),a." Demikianlatr yang dilotakan
oleh A&-Dzahabi.

Ibnu Katsir mengutipnya drtram At-Tafsir 2: 84 d:l'i Ash-shahihain Ia juga
meirgutipnya dari Ath-Thabarani dui Ahmad bin AI Qasim bin Mlsawir dari ^q,ffan bin
Muslim dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Al llrits bin Hushairatr scperti riwayat Al
llakirn
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Merdruiatfri/lak solnd; di stara ahliKitab itu da
golorrgutytrrgbrl'/.akuhn'usrtncrclarrrralnfucddyat.ctat
Nlah pada bfuaW u,alrtr;,t di md&rJ hori, setang ntrrzzta

iugabumiudbetrtahyoql) (Qs. Aali tnraan [3]: 113)

374- Ath-Thabari: Muhammad bin funru menceritakan kqada kami, ia

berkata: Abu 'Ashim menceritalon k€eada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Al Hasan bin
Yazid Al 'Ajli dari Abdsllah bin tvlas\d bahwa ia bcrkata:

Tentang firman Allah SWT: W U uSfr ,F, A V; U:4
(Merelra tta tidak sanw; di adtara ahli Kitab itu ada golongan yaag

berlaht lwus) [a b€drata, "Tidak $ma antara Ahli Kitab d€agaa

umat Muhamrnad SAIfl . 
(37r)

Al Baghawi &larn/.l llatdill T: 18 @ sreh Al lVarqi'S qnt
39-40 dari Ab&l Wshid Al Mrlihi dci Ahmd bin Abdulh An-Nuhimi dri
Muhsrunad bin Ismail dsi }fifrenrnad bin Baspg dd Ghudr dri SyrbCr dri
Abu ISaq dri asru tin Meimn hgm Edrfsi !ry sun&

Ath-Thabfii jup nrcriweydrmya dGogu Ed.lei 1mg san dslsm l, Joni'27:
109-l l0 pada srrrh Al WasCi'& ayc 39-{O fmg trmrrt &lem atm scbclurrryra.

Ib'nu [Gtsir juge rrengutipnya dcngm rcddci ymg eema &ltn lt-Tafsir 8: 14 pada
tlllpat )ang sema.

As-Suyuthi mcngutip bagim ini ddamAd-Dwr 6: 159 pada snrh Al Waaqi ah apt
39-40 dri Al Hasan bin Su$nn, Ibnu Jrir,Ibmu Al Mrm&ir, Ibmr lvlrdcwaih dan Ibnu
'Asakir.

t1a 
- Jami'7:122. As-suyuthi m€ngudpol,a darinya daliln Ad-D.rr 2: 65; dan dari

Al Firfbi fui Bulfiari (ddam Taril:hayt),'Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir &n
Ib,nu Abu Hatimbescrta atsar376.

Ibnu trbtsir meriwayatkannl,a ddutAt-Tafsir 2: 87 ilari Ibnu Abu Najih. Ia berkata,

"Demikianlah yang dilotakan oleh As-Suddi."
Al Qurthubi meriwayatlon artiny'a dalam Al Ahlcarn 4: 175.
Al Baghawi meriwaptkan arti ini dalam Al Ma'alim l: 340 dcngm redalsi, "Tidak

sa[ra antara umat Ya]rudi dengm umat Muhanunad SAW yang lurusdalam menjalanlon
perintah Allah dan selalu me,neg;akkan kebeiraran."

Ibnu Al Jauzi juga meriwaptkan artinyr ddarn Az-Zad l: 442 secara ringkas,
dengan redaksi, 'Umat Mtrhammad SAW dengan urnat Yahudi tidak sama."
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375- Ibnu Hambal: Abu An-Nadhr dan Hasan bin Musa menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Syaiban menceritakan kepada

kami dari 'Ashim dariZin dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW menunda shalat Isya kernudian beliau keluar

menuju masjid dan ternyata orang-orang sudah menunggu. Beliau

bersabda, ';'* zbt,;rr o);'rh f a-bf 16l, it ,yt b'nl'r|4u,l
. "Tidak ada di antara penganut agana-agama ini (agama Samawi)

yang berzikir kepada Allah pada jam,-jam ini selain kalian."
Kata Ibnu Mas'ud lebih lanjut: Lalu turunlatr ayat-ayatini'rlfrlfr
\.i53i ,,fri g (Meyeka itu tidak,sama; di antara ahli Kitab iu)

sampai @ 4ig\ryfiff'UA4is iiriW-u3
(Dan apa saja kebajikan yang merelu kerjakan, Maka seluli-lrali
merelu tidak dihalangi [menerima pahalal nya; dan Allah Maha

mengetahui orang-orang yang benalcwa) (Qs. Aali 'tnraan [3]:
I l5)(37s)

"t - Al Musnad 5:286-287. Ia juga meriwayatkan dengan redalci yang sama 6: 45-
46 dad Katsir dari Hisyam dari Abu l*z-Zubur dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari
Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas\rd ),rang tsrnuat dalam kisah tertahannya mereka
dari shalat Zuhut, Asar, Maglrib dan Isya (pada perang Khandaq). Syakir berkata,
" Sanad-nya dha'iflerena munqathi'."

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam ,Szzaz-nya l: 297-298 dari Suwaid bin Nashr
dari Abdullah dari Hisyam Ad-Dustuwat dari Abu Az-Zubah sep€rti. riwayat Ahmad
dari lktsir. Dan, juga 2: 18 dari Al Qasim bin Zakarip bin Dinar dari Husain bin Ali
dari Zaidatr dari SaId bin Abu 'Arubah dari Hisyam dari Abu Az-Zubair.

Ath-Thabari meriwalatkannya dalam Al Jami'7: 127 dari Yunus dari Ibnu watrb
dari Yahp bin Ayyub dari lJbaidillah bin Zahr dari Sulaiman dut Znr de,ngan redaksi,
"Rasulullah SAW sibuk sehingga tidak sernpat menemui kami pada suatu malam. Beliau
sibuk mengurusi keluarga dan isteri-isterinp sehingga tidak datang me,nemui kami untuk
shalat Isya hingga malam semakin lanrt. Lalu beliau datang dan di antara kami ada yang
sedang shalat dan ada yang sedang berbaring. Lalu beliau. memb€ri kabar gernbira
kepada kami, "Sesungguhnp tidak ada seorang pun dari kalangan Ahli Kitab png
menunaikan shalat ini.' Lalu Allah menurunkan ayat ...'. Ia juga meriwayatkannya 7:
128 dari Yunus dari Ali bin Mabad dari Abu Yahya Al Khurasani dari Nashr bin Tharif
dari 'Ashim dart Zfur dengan rcdalsi )ang sama secara ringkas..sfkir nlenronis dha'if
sanad-nya, akan tetspi padt Musnad Ibnu Hanrbal ia menetapkannya lorerna saz ad-nyz
shahih.

As-suynthi mengrtipnya dari mcreka dalan Ad-Durr 2: 65; dan dad Al Bazar,
Abu Ya'lg Ibnu Al Mundzir, Ibmu Abu Hatim dan Ath-Thabruri. Ia mcnilainya Hasan.

Az-Zamakhsyari mcriwayatkannyt ddarn Al Kasysy$2: 21 1 secara ringlos.
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376- Ath-Thabari: Muhammad bin Amnr me,lrceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu 'Ashim menceritakan kcpada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Al Hasan bin
Yazid Al'Ajli dari Abdullah bin lvlasbd:

rentang firman Allah: 6r3aqf3 ,$&u 8l .*S ifi-<uan*"
membaca ayai-ayat Allah pada bebaqa wabu di malam hari,
sedang mereka juga berngud [senbalryangl) maksudnya adalah,

shalat I.sya, meneka menunaikamya, sedang kalangan Ahli Kitab
tidark melakukannya.(37o

377- As-Suyuthi: Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

rentang firman Allah SWT: 6:3i1{3 $ Xt; i1 ,rrt|, 6Jf,
(Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapawabu di malam

Ibnu Hajr rnengeluarkannya dalrn Al Kafi: 30 dri An-NasaI, Ibnu Hibban,
Ahm84 Ibnu Abu S)raibah, Abu Ya'la dan Al Bgujs[. Ia bcrkda, 'semuanyr dari
riwayat'Ashimd da,l Zttr.

Ib,nu Al Jauzi mcriwayatkan utinya dalam Az-Zad l: 4/.1442 sccaa dngkas.
Al Qurthubi mcriwayatlonnyaddanll Ahkon 4:175 dri Abu Khaiteunah Z;frsir

bin Haft dari Hasyim bin Al Qasim dari Sfibsn dri'Ashim dari Zirr seperti riwayat
Ahrnad dari Abu An-Nadhr dan Hasm bin Musa- Di ddanrnya dis€butkm, "Belian
Iceluar untuk menemui orang-orurg" scbagai gmti 'Mcnuju masjid". ta berkatq 'Ibmu
Wahb meriwayarkan dengEn rcdaksi ymg sama-"

Ibnu Katsir mcngutipnya ddan At-Tafsir 2: 87 dri Ahnad bin Ilanbal dri Abu
An-Nadhr dan tlasan bin Musa. h tidak nrenyebutkm ayat ll5 sursh Asli Imaan
lorena perbedasr pada bacaan 'Yafalu' darr "Yuffuuhu.'

Al Watridi meriwayathnyra deJrarnAl lsbab: ll$ll5 dari Abu Sa'id Muhanrnad
bin Abdurrahman AI Ghazi dari Abu Annu Muhannnad bin Ahrud Al Hiri dari Ahmad
bin Ali bin Al Mutsanna dari Abu xGaitsamah dari Hscyim bin AI Qasim dari Syaiban
dari 'Ashim dlri Zirr, se,perti riwayat Ahmsd dari Abu An-Nadhr dan Ilasu bin Musa
tanpa perbedaan dalam bacaan. Dan, juga dari SaId bin Muhanunrad bin Ahmad bin Nuh
dari Abu Ali bin Ahrnad Al Faqih dai Muharilnad bin AI Musay5ab dri Yunus bin
Abdul A'la dari Abdullah bin Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Ib,nu Zskhr dari
Sulaiman dd Zirr scperti riwayat Ath-Thebari dri Yunus dri Ib,nu Wahb. Lihat arsar
284 pada surah Al Baqarah aW238.

"'o - Jami' 7: 127. As-suyuthi mcngutipnya bcscrta atsar 382. Al Baghawi
meriwayatlonnyadalamAl Ma'alim l:341 dengur psrbcdam pada unrtur redalci.

Al Qurthubi meriwayatkan ddart Al Ahkam 4: 176, "Yang dimakud adalah shalat
Isya."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalarnAz-fuil l:4/i3, '[a adalah shdlat Is].a,. Shalat
'atanah adalah shalat Isya, sebagaimana png disebutlour dalam lomus-kamus.

Tafsirlbn$t\las'ud



hari, sedang mereka juga bersujud fsembahyangJ): Ia berkata,
"Yaitu shalat ghafl aht.n Qn)

Sq iKjU{ -#i &'-ntL"lr:^;ii { W:.'u-fi qA- y

{@ #6w
(Hai orcfitg.orang y orrJg befundn, iongoioh kfirw anrtil
rnmi adi tenw l<ep u cay aarwnt or ang. or uW y MJg di lumr

l<alangamwfi r.arenolm.qelcaddakrwnti.rwrlthtya
[menhnbullrarr]l<errudhmatanbagirrw.Mrrrel<amenyul<ai

apa yang mmytsalfl<m learnt ...)
(Qs. Aali'Imraan [3]: 118)

378- Al Qurthubi: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata:
Ambillah pelajaran dari manusia dengan (memperhatikan) teman-
teman mereka.€78)

{ @ W e'b1trt'F# i;;,51 $y,\
(Dan a|abila mrl.:el<a merryadiri, rnnelca mengigit uju.ng
jarilantaranmarahbucamprnbenciterhadab-\,affi u-...)-

(Qs. Aali Imraan [3]: 119)

379- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia ber*ata:
waki'menceritakan kepada karni dari Israil dari Abu Al Ahwash
dari Abdullah:

-ld-Du,t2:65.
-lhbn4:179.
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Tentang firman Allah: W A',$$t t5g \!, 1u*en ob"sstsrt

ujung jari lailaran marah bercamPur benci terhafup kanu): Ia

berkata "Yakni menggigt ujug jari rt*k".r(37e)'

{ @ ltE}t'^-61 {'-w3:t1'a:;3 6 i, |i-b "'6 y
(Darr linsortldh], krltil<al<anwfuangl<at pada pr4d-htri dari

trulmahl l<ehwgafiw dl<f,fl menempadcon Parar4rnl./r,min
pada bebuap d tenqat unatk bqpq Md

(Qs. Aali'Lnraan l3k L21l

380- Ibnu Al Jauzi: Peristiwa itu terjadi pada perang Uhud.

Pendapat ini dikatakan oleh Abdtrrahman bin 'Auf dan lbnu

Mas'ud (dan selain keduanya;.(rm)

#Y {,;.fi'J ;* $5-5 16, }$t'u 4f A )
{@ca6

(Tak aila seilikitpun cffiWtr trrlryuarw df,larlnut'uscm
mrlrelco iht dtfrit Nlah ms,rJe,rimo Tatfur nn&a, dott

mmgaz& nuela l<menasesunguhny o nsekt il;,t orung.
otangyorlwzallml (Qs. Aali Imraan [3]: 128)

?E - Jami'7: 153-154. As-suyrthi nrcngrrtipnya &rinya &frun Ad'Dsr 2:66, dn
dari Ibnu Al Mrmdzir dan lb,nu Abu Hatirn Rcdaksinya adalah, 'Bcgini [Ia mclctakkan

ujrmg jrinya di muluhyal.
Ibnu Katsir mcriwayatkanny'a daJiut At-Tafsir 2z 9O: Al Anamil adalah Al Ashaabi'.

Lihat surah lbrahim ayat 9.
t* - ?-d l:449.



381- Ibnu Al Jauzi: Sebab tunmnya ayat ini adaldr ... Nabi SAW hendak

mencaci orang-orang )rang kalah pada perang Uhu{ maka truunlatr

a)rat ini, sehingga beliau tidak jadi melakukannya.

Rinayat ini dikutip dari lbnu Mas'ud dan lb,nu Abbas.otl)

#-':"VLgl*{"tul?s3fr
{@<*#1

(Dan orctttg.ordrrg ymrg menahm anwralmya ilart
ffiafun tl<csalalwtl orang. Nlah rnr.e,ffyul<li otdrrg-

otangyarJgbefulrrlclbqil<orl) (Qs. Aali Imraan [3]z L34l

382- Ibnu Hambal: Abu Muawiah mencerital€n kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari Al
Harits bin Suwaid dari AMullah, ia berkaa:

... Rasulullah S,A.W bersabda, t of+1, ,Uii , 
jri tzlla'Sl'o*l C,

.,-:zih 'r+ 'drfi ,Si- elt bla, 'ii{t i 'i6 'iri ,ir;.'}t Uhi-
uSiapa yng mentntt kalian lcydk disebuf jagoan?' IGtanya

melanjutkan: Ikmi meirjawa,b, "Orang png bisa mengalahkan

omng-orang ftetika bertarung)." Nabi bersabd4 oBukan itq alcan

tetapi yang disebd jagoan adahh orang yang dapat meaahan

dirinya l@tikt marah.'Qa)

383- As-suyrthi: Al Hakim (At-Timddzi) meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata:

"' - ?ad l: 456.

"' - Al Musnad 5: 223-2?A. atsar ini merupakan kelanjutur dari atsar 152. Bagian
ini diriwayatkan oleh Muslim ddarn Shahih-nya 4: 2014 dari Qutaibah bin Sa'id dan
Utsman bin Abu S)raibah dad Jarir dari Al Alnasy dari Ibrdlim At-Taimi. Dan, juga dari
Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari Abu Muawiyatr; dar dsri Ishaq bin
Ib,rahim dari Isa bin Yunus, keduanya dari Al Alnasy dcngan arti )rang sama.

Abu Daud mcriwaptkannya dalam Srrran-nyt 2: 185 dari Abu Bakar bin Abu
S)'aibatr dari Abu Muawiyah dari Al Alnasy.

Ib,nu Katsir mensutipnla dalanAt-Tafsir2: lN dari Ibnu Hafirbd.
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Rasulullalr SAW bersabda,"Sesungguhnya marah adalah besi dari
neraka Jahannam yang diletakkan Allah pada hati salah seorang

dari kalian. Tidakknh lwtru lihat apabila seseorang rnarah, kedua

matanya akan mernerah, wajahnya berapi-api (menerah) dan urat-

urat lehemya menonj ol."Q83)

iilVKs YAsji$Vsr rty6,fi6 r,
,.t217
Pf"4tt

{@ *:54uffi1
(Dan [iugo] orang.uctng yo,ng apabila mmgcrial<arl

perbuatanl<eii atm mmganiaya iliri sendiri, merel,a ingat
dlsn Alldh,lalu menwhon arnpun terhadap dosa.ilosa

merela...) (Qs. Aali Imraan [3]: 135)

384- Ath-Thabari: Al Qasim **"rn r** kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada karni, ia berkata: Amru bin Abu
Khalifah AI 'Abdi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Zaid

bin Jud'an menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mas'ud
berkata: Orang-orang Bani Israil apabila melakukan dosa, pada

pagi harinya di pintu rumah mereka tertulis dosa dan kafaratnya.

Lalu kita diberi yang lebih baik dari itu, yaitu alat i1i.(38+)

385- Ibnu Al Jauzi: Tentang firman Allah fil lisi| (Mereka ingat alran

Allah): Yaitu, dzikir dengan lidah, yakni, istighfar.

ttt 
-Ad-Durr2;74.

384 
- Jami' 7: 219-220. Al Baghawi meriwayatkann ya dalam Al Ma'alim l: 352-353

secaraMarfu\ dengan redaksi: Orang-orang beriman bokata, "Wahai Rasulullah, orang-
orang Bani Israil lebih mulia disisi Allah daripada kita. Apabila salah seorang dari
mereka melakukan dosq pagi harinya kafarat dosanya tertulis di gagang pintu rumahnya:
"Potonglah hidungmu atau telingamu" Lalatkmt ini dan iru." Maka Rasulullah SAW
terdiam. I-alu Allatr menurunkan apt ini.

Al Qurthubi meriwayatkan dalam lI Ahlum 4: 210 seperti riwayat Al Baghawi
secara Matfu', Lihat surah An-Nisaa': I10.
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Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Atha' dan lain-

lainnYa.(385

386- As-suyuthi: Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin

Humaid, Ath-Thabarani, Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Al Mundzir

dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Dalam

kitab Allah terdapat dua ayat: Tidak seorang harnba pun yang

melakukan dosa lalu membaca dua ayat tersebut kemudian

meminta ampun kepadqAllah, kecuali Allah akan mengamilrninya:

'ri"S tlS $y6-$6 (Dan [iugal orans-orans vang apabila

mengerjakan perbuatan kcji),dan ayat ,!^fr, ?5- it f.$ W dt
(Dan barangsiapa yang mengerialwn kejahatan dan menganiaya

dirinya) (Qs. An-Nisaa' [4]: 110)(386)

Etifi(b
{@ fr6

(Danberapabarryaknyanabiyqngberperartgbersolrna'salnut

'rnercl<a sefinnlahbesar dofi pmgil<ut [nya] ydrrgbertakwa.
Mer el<n fidak rneni adi lenwh l<m ena benc ana y ffig menirnp a

nercka di ialan Nlah...) (Qs. Aali 'Imraan [3] tl46)

387- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari 'Ashim dalir Zin dari Abdullah:

i{ '"iJ; (Seiumlah besar dari pengilatt [nyal yang bertalwa)

maksudrya adalah, berjumlah ribuan.(387)

t's - z*d lz 463,

'E6 
_7-iDu;;;77.

'87 Jami'72 266; dan juga dari Al Mubanna dari Abu Nu'aim dari Suffan Ats'Tsauri
dari 'Ashim deirgan redaksi )ang sama. Dan, juga dari Al Hasan bin Yahya dari

Abdunaizaq dari Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah dari'Ashim dengan redaksi yang sama.

Dan, juga dari lbnu Humaid dari Hal*arn dari Anru dari 'Ashim de,ngan redaksi yang

i{s*;fr,S.s,i g,*iy
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(Dan sesurlgguhnya Nlah telah memerurhi janji.Nya
kep ada karmt, l,ratika l<snw memburnlh m.q el<a dengan iTin -
Nyc sarnpai poda sa'atkfrnrulemah dmtberselisih dalant

urusan iht. dm menhnhalai petntah [rasrU sesudah Allah
rnernperlihul<an l<epddfirau a\a y mg lwnau sulai. Di

antaramu ada orang yang rnengh.ardaki &mia don diantara
l<frnnl ada orang yang rnmghadaki akhirat. Kqrudimt
Allqh manalingl<anl<onau ilmi mqels unfiik menguji

l<f,ntu...) (Qs. Aali'Imraan [3]: L52)

388- Ibnu iTambal: Atran menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib menceritakan
kepada kami dari Asy-Syabi dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa kaum perempuan berada di belakang kaum muslimin pada

perang lJhud. Mereka mernbunuh orang-orang musyrik lang
terluka. Seandainya saya bersumpah pada waktu itu, saya berharap
dapat melakukan kebaikan. Sungguh tidak ada satu pun dari kami
yang mengharapkqn dunia sampai Allah menunrnkan ayat:

wHfr 'i i'*-gi L- i- J f14, L4:ni L- j- J #4'W. (di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan
diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian
Allah memalingkan lwmu dari mereka untuk menguji tcamu).Ketika

sama. Dan, juga dari Humaid bin Mas'adatr dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Syrbah
dari'Ashim.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam lt Ma'alim l: z62,Ibnu Al lavzi ddm Az-
zad l:472,Ibnu Katsir dalunAt-Tafsir2: lll dari sutnn Ats-Tsauri dari Ashim.
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para satrabat Nabi tidak mernatuhi beliau dan mendurhahai
perintahnya, beliau terkepung bersama sembilan ofimg; tujuh orang

dari kalangan Anshar dan dua orang dari orang Quraisy. Ketika
mereka (kaum musyrikin) mendekat, beliau bersabda, l*;\t gl
e ii: (Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang
menghalau meieka dari kami). Maka bangkitlah seorang laki-laki
Anshar dan bertempur satu jam hingga gugur. Ketika mereka

mendekat lagi, Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah nemberi
rahmat kepada orang yang menghalau mereka dari kami.'Maka
beliau terus mengatakan demikian hingga tujuh orang gugur. Lalu
beliau bersabda kepada dua orang sahabatnya, "Alangkah adilnya
teman-teman kita." Lalu Abu SuSan datang dan berkata,

"Kejayaan untuk Hubal." Maka Rasulullah bersabda, "(Jcapkanlah:
Allaahu a'laa wa ajal (Allah Maha luhur dan Maha Mulia)."
Mereka mengucapkan, "Allah Maha Luhur dan Maha Mulia."

Abu Suffan berkata, "Karni memiliki 'Uzza sedang kalian tidak
memilikinya." Rasulullah bersabda, "Allaahu maulaana wal
kaafiruuna laa maulaa lahum (Allah-lah pelindung kami sedang
orang-orang kalir tidak memiliki pelindung)." Abu Suffan berkata,

"Hari ini adalah (pembalasan) atas (kekalahan) pada perang Badar,
hari (kemenangan) kita dan hari pembalasan kita, hari kita
mendapat perlaluan buruk dan hari kita akan bergembira (karena

akan menang). Hanzalah dengan Hanzhalah, fulan dengan fulan
dan fulan dengan fulan." Maka Rasulullah bersabda, gLiii 6f itP .l
oiu;16' ,J lr*f-t1,i,i;i*6 €ia"k sama, adapun orans-orans
kami yang gugur,mereka tetap hidup dengan diberi rezki, sedang
orang-orang kalian yang tewas disiksa di neraka). Abu Suffan
berkata, "Ada di antara korban yang dimutilasi. Jika itu terjadi,
maka yang dimutilasi bukan orang kami. Aku tidak menyuruh dan
tidak melarangnya, tidak suka dan tidak mernbencinya, tidak
membuatku berduka dan tidak mernbuatku senang." Maka mereka
melihat-lihat, dan ternyata Hamzah RA telah dicabik-cabik
peruhya dan Hindun mengambil jantungnya lalu menelannya. Tapi
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ia tidak bisa mernakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Apakah ia memalmnnya?" Mere}a menjawab, "Tidak" Nabi

bersabda, ')$t i:i, ',j, ttp' ,bQ lh, ug 6 'Allah tidak akan

membiarlmn salah satu organ tubuh Hamzah masuk neraka."

Lalu Rasulullah meletalikan Hamzah kemudian menshalatinya.

Lalu didatangkan seoftrng laki-laki Anshar dan ditaruh di

sampingnya. Maka beliau menshalatinya. Lalu jenazah orang

Anshar tersebut diangkat sementara jenazah Hamzah dibiarkan.

Kemudian didatangkan lag jemz* lain lalu dileta}:kan di samping

Hamzah. Lalu Nabi menyolatinya, kemudian jenazah tersebut

diangkat dan jenazah Hamzah dibiarkan. Dernikian seterusnya

hingga Nabi menshalatinya pada hari itu sebanyak 70 kali.(388)

t88 - Al Musnad 6: l9l-192.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 2:
115. Ia berkata, "Ahmad menlcndiri dalam meriwayathn hadits ini."

As-Suyuthi mcngutipnya dalarn Ad-Durr 2: 8*85; dan dili Ibnu Abu Sfibah dan
Ibnu Al Mundzir.

Ath-Thabari meriwayatkan dalam Al Jami' 7: 294-296 redaksi, 'Alu tidak
merasakan ada salah seorang sahabat Nabi menginginkan dunia dan perhiasannya sanpai
terjadi peristiwa perang lJhud", dari Al Husain dari Abu Mu'adz dri 'IJbaid bin
Sulaiman dari Adh-Dhahhal(dari Ibnu Mas\rd.

As-Suyrthi me,ngufipnya darinya dalam Ail-Dtrr 2: 86,
Al Qurthubi meriwayatkannya dalam lI Ahlum 4: 2371, dan juga dari Muhammad

bin Sa'ad dari ayahnya dari pamannya dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Ibnu Mas\rd
dengan redaksi, "Kami tidak mengetahui ada salah seorang Sahabat ...u, dd Al Qasim
dari Al Husain dari Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Ib,nu Mashd.

As-Suyuthi mangutipnya darinya dalam Ad-Dtrr 2: 86 dengan redalsi, 'Aku tidak
menyangka ada salah seorang ..,', dd Muhammad dari Ahmad dari Asbath dari As-
Suddi dari'Abdul Khair dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam Az-Zad l: 476 dengan redaksi:
Abdullah bin Mas'ud berkata ketika melihat mereka sibuk memikirkan harta rampasan
pqmg, 'Aku tidak menyangka ...u, dari'Arnmar dari lbnu Abu Ja'far dari ayahnp dari
Ar-Rabi' dengan redaksi, 'Aku tidak me,nyangka ...'!, dari Al Husain bin Annu bin
Muhammad Al 'Anqazi dari Ahmad bin Al Mufadhdhal dari Asbath dari As-Suddi dari
Abdu Khair dari Abdullah

As-Suynthi mengutipnya darinp ddam Ad-Durr 2: 86 dan dari Ahmad (merujuk
pada atsar ini yang redaksinya panjang); dan dari Ibnu Abu S),aibah, Ibnu Abu Hatim,
Ath-Thabarai (dalam Al Ausath) danAl Baihaqi dengm sanad yang shahih.

Ibnu Katsir juga meriwayatkannla dalam At-Tafsir 2: ll7 dari Muhammad bin
Ishaq dari As-Suddi dari Abdu Khair. .Ia berkata, "Diriwayatkan pula dari jalur lain dari
Ibnu Mas'ud."
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$idak rrrungkin seorang nabiberkhimtat dalant ur"usctn

hartaranrpasanperang.bmangsiapoyarJgbqkhianat
dalarn utusolrr rarnpasan perang ia+ Mallu pafuhari kiamat
ia al<mt datan7 rnentbawd dpa yqng dikhianatl<mnya ittt .,.1

(Qs. Aali'Imraan [3]: 161)

389- Ibnu Hambal: Aswad bin'Amir menceritakan kepada kami, Israil

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Khumair bin Malik,

ia berkata: Mushaf-mushaf disuruh untuk diubah. Katanya

selanjutnya: Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa di antara

kalian mampu meng-hulul mushaftya, hendaklah ia melakukannya.

Karena siapa saja yang meng-ftulzl sesuafu, ia akan mernbawanya

pada hari kiamat nanti."

Katanya melanjutkan: Kemudian ia berkata, "Aku telah membaca

dari mulut Rasulullah SAW 70 surah, apakah aku akan

meninggalkan apa yang telah kuarrbil dari mulut Rasulullah

$d1ry2n(38e1

38e - Al Musnad 6: 14. Syakir berkata, "Ibnu Mas'ud salah dalam menafsirkan ayat

ini, kare,na ghulul yang dimalaud dalam ayat ini adalah berkhianat." Ia me,nyebutkan

U"h*" n"rn" KlrumairlAa- kitab Ibnu Abu Daud disebutkan "Humaid', dan dalam

tafsir Ibnu Katsir "Jubair", keduanya merupakan kesalahan tulis.
Ibnu Abu Daud meriwayatlonnya dalam Al Mashahif: 15-16 dari Abdullah dari

pamannya dari Ibnu Abu Raja' dari Israil dari Abu Ishaq. Ia juga meriwayatkannya dari

Abdullah bin Yunus bin Habib dari Abu Daud dari Annu bin Tsabit dari Abu Ishaq

dengan redaksi, "sungguh alar akan meng'ghulul mushafku. Barangsiapa yang mampu

meng-gtrulul mushaftrya, hendaklah ia melalarkannya, karena Allah SWT bsrfirman:

"Barangsiapa yang berlchianat ...". Dan, juga dari Abdullatr bin Harun bin Ishaq dari

Waki' dari Syarik dari Ibrahim bin Muhajir dari Ibratrim: Ketika ada instruksi untuk
me'nyobek-nyobek mushaf, Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai kalian sernua, ghulul-lah
mushaf kalian, karena siapa yang berbuat ghulul, ia akan membawanya pada hari kiamat

nanti. Sebaik-btik ghulul adalah menghulul mushaf yang akan kalian bawa pada hari

kiamat nanti". Dan, juga dari Abdullatr dari Muhannnad bin Abdul Wahhab Ad-Da'laji
dari Aynrb dari Maslamah dari Abu Syihab dari Al A'masy dari Abu Wail dari
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(J anganlah l<anau mmgir a b ahw a ofi trJg. ur drJg y ang WWr
di jalan Allah itu mati; bdhl<arr mrr.el<n itu hidup disisi

Tulwmyo dcngon mendapat rezkil
(Qs. Aali'Imraan [3]: 169)

390- Muslim: Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, keduanya dari Abu Muawiyah -La",
Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir dau Isa bin

Yunus mengabarkan kepada kami, semuanya dari Al A'masy -ba'-,
Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami

(dengan redaksinya), Asbath dan Abu Muawiyah menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada

kami dari Abdullah bin Murrah dari Masruq, ia berkata: Kami

bertanya kepada AMullah (Ibnq Mas\rd) tentang ayat ini: {3
@ 535i U,5 '* rA S E * ;i ,# oW 'uii'ii!

(Janganlah knmu mengira bahwa orang-orang yang gugur di ialan
AUah itu ma;ti; bahkan merelw itu hidup disisi Tuhannya dengan

mendapat rezki). Maka ia menjawab, "Dulu kami juga pernah

Abdullatr. Ia berkata: ia membaca .,., "ghulul-lah mushaf-mushaf kalian ...". Dan, juga
dari Abdullah dari Abdullah bin Muharmnad bin An-Nulnan dari Said bin Sulaiman dari
Abu Syihab dari Al Atnasy dari Abu Wail dengan redalrsi )rang sama secara panjang
lebar. Dan, juga dari Abdullah dari Muhamnad bin Yahya dari Ahrnad bin Yrmus dan
Said bin Sulaiman dari Abu Syihab dengian redal$i ini. Dan, juga dari Abdullah dari
Hanrn bin Ishaq dari Abdat dari Al Alnasy dari Syaqiq dari Abdullah yang memdekati
redalsi ini.

As-Suyrthi mengutipnya dari keduanya rJrJ;am Ad-Dun 2: 93 seperti riwayat Ibnu
Abu Daud dari Harun bin Ishaq dari Waki'. Redaksi awalnya adalah, "Barangsiapa yang
mampu men-ghulul sesuatu, hendaklah ia menghululnya."

Ibnu Katsir mengutipnya dalan At-Tafsir 2: 136 dari Ahmad bin Hambal dan dari
Waki' (dalam Tafsir-nya) dari Syarik dari Ibrahim bin Muhajir dari lbrahim seperti
riwayat Ibnu Abu Daud dari Harun dari Waki'. Di dalarnnya disebutkan, .Ketilo ada
instulsi pernbakaran" sebagai ganti dari "Pe,nyobekan".

At-Timi&i menyebutnya dalan Shahih-nya 6: 178-179.
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menanyakan ayat ini.tr Ia berkata, uRoh-roh mereka berada dalam

perut burung hijau. Ia memiliki lampuJampu gantung yang

digantungkan di 'Arasy, mereka berkeliling di Surga sekehendak

hati mereka kemudian masuk ke lampu-lampu tersebut. Lalu Tuhan

mereka melihat mereka satu kali dan bertanya, "Apakah kalian

menginginkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Apa lagi yang kami

inginkan sedang kami telah berkeliling di Surga sesuka hati kami.*

Allah menanyakan hal tersebut kepada mereka tiga kali. Ketika

mereka melihat bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebelum

meminta sesuatu, maka mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami,

kembalikanlah roh-roh kami ke dalam tubuh kami agar kami bisa

berperang di jalanmu untuk kedua kalinya." Ketika Allah melihat

bahwa mereka tidak memiliki keperluan lagi, maka mereka pun

dibiarkan.(3eo)

tn - Shahih-n5ra 3: 1502-1503. At-Timidzi meriwayatkannya dalam S}ahih-nya llz
139-140 dari Ibnu Abu Umar dari Su$nn dari Al Alnasy dari Abdullah bin Munah dari

Ma"snrq. Di dalarnnya disebutkan, "Maka ia memberitatrukan kepada kami bahwa roh-
roh mereka berada dalam burung ..." sebagai ganti dari "Maka ia me,lrgatakan". Di
dalannrya juga disebutkan, "Apakah kalian minta tanrbatran? maka Aku akan menambah

untuk kalian?" Mereka me,njawab, 'Wahai Tuhan kami, bagaimana kami akan minta
tarnbahan sedang kami telah puas berkeliling di Surga" sebagai ganti dari "Apa kalian

menginginkan sesuatu? ...." Abu Isa berkata' "Hason shahih".Ia juga meriwayatkannya
dari Ibnu Abu Umar dari Su$mn dari Atha'bin As-Sa'ib dari Abu Ubaidah dari Ibnu
Mas'ud dengan redal<si yang sama. Ia menarnbahkan di dalamnya, "Sarnpaikanlah salam

kepada Nabi lomi dan b€ritakanlatr te,ntang kami bahwa kami telah ridha dan diridhai.'
Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nyaz:936-937 dari Ali bin Muhamrnad

dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Abdullatr bin Munah dari Masruq seperti hadits

riwayat Muslim.
Ath-Thabari meriwayatkan dalam lt Jami, 7:.387 dari Ibnu Humaid dari Jarir bin

Abdul Hamid; dan dari Ibnu Humaid dari Salamah, semuanya dari Muhammad bin Ishaq

dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq bin Al Ajda' dengan redaksi yang

sama secara panjang lebar. Ia juga meriwayatkannya dari Al Hasan bin Abu Yahya Al
Maqdisi dari Wahb bin Jarir dari Syubah dari Al AYnasy dari Abu Adh-Dhuha dengan

redaksi yang sama. Dan, juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Ibnu Abu 'Adi dari Syubah

dari Sulaiman dari Abdullah bin Munatr dari Ma^sruq de'ngan redaksi yang sama secara

ringkas. Dan, juga 7: 390-391 dali Al Hasan bin Yahya dari Abdunazzaq dari Ats-Tsauri

dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah seperti riwayat Muslim. Redatrsi alfiirnya
adalah "Lalu dia diam terhadap mereka". Dan, juga daxi Al Hasan bin Yahya dari

Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah dari Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Ubaidah dari

Abdullah seperti riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abu urhar dari su&rn dari Atha'.
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mereka mendopat lul<a [dalaff. pepuangmr Uhil], bagi
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y dng bertakw a ada p ahala y arrg besm)

(Qs. Aali'Imraan 137: 17 L.L72)

391- Abu Daud: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib memberitahukan

kepada kami dari Murrah Al Hamdani dari Abdullatr bin Mas\r{ ia
berkata:

Rasulullah SAW bersabda, ilot ,k" A V &3 b ,hi'/ t"'qA
uj;ui trnt ,)fi ,:i:''*,_jl ,;- 'ej ;# 6 & -Uri;t ,y f*e

As-Suynthi mengutip dari mereka (selain Ib'nu Majah) ddam Ad-Durr 2: 69; dan
dari Abdunazzaq (dalam Al Mushannaf), Al Firyabi, Sald bin Manshur, Hannad,'Abd
bln Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani dan AI Baihaqi (ddam
Ad-Dalail) dari Masruq; dan dari Abdurrazzaq dari Abu Ubaidatr.

Ibnu Al Jauzi mengutipnp dari Muslim dalanAz-Zad l: 501, Al Qurthubi dalunAl
Ahlcam 4:270,Ibnu Katsir dalar,n At-Tafsir 2: l40,Ibnu Hajar dalarn Al KaJi: 24 ketika
mentakhrij hadits Nabi SAW yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf
l:230.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 1: 373 dari Ahmad bin Abdullah
Ash-Shalihi dari Abu Bakar dari Ahmad bin Al Husain Al Hiri dari Hajib bin Ahrnad
Ath-Thusi dari Muhammad bin Hammad dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari
Abdullah bin Munah dari Masruq seperti riwayat Muslim.

Ibnu Katsir mengutip artinya dalam At-Tafsir 7: 137-138 pada surah Ghafir ayat 46
beserta atsarnya" dari lbnu Abu Hatim dari Abu SaId dari Al Muharibi dari Laits dari
Abdurahman bin Tsarwan dari Huzail dari Abdullatl sec,arumauquf.

As-suyuthi mengutip arti yang serupa dalam Ad-Dun 5: 3iipada ayat yang sama
dari Abdlrrazzaq dari Ibnu Abu Hatim.

'#5i A &i*{ -:,1"J1,P, fi1'd
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4ft e e* b'irai e* u,l. rt, gt qt* jt,;pt, ,*$i)a.
.'i:s (runan kita kagun dengan ,"ororl taki-taki yang berperang

di jalan Allah lalu kalah 
-yaloti 

para sahabatnya-. Kemudian ia

menyadarinya lalu kembali lagt berperang hingga darahnya

mengalir (tewas). Maka Allah berJirman kepada para malailcat-

Nya, ".Lihatlah hamba-Ku, ia kembali berperang karena

menginginlun apa yang ada di sisi-Ku dan mengharapkan apa

yang ada di sisi-Ku hingga darahnya mengalir!$tr)

392- As-Suyuthi: Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan kami yang saat itu
berjumlah 18 orang; )j413 6.WAil ir-$l .51y."in1 

orans-orans
yang mentaati perintah Altah dan rasul-Nyaype2)

?,tz frf #fJ.'#'{ J36 Wi,ji
{@ i-llr;u4

"' - Sunan-aya l: 252. Al Hakim meriwayatkann ya dalant At Mustadrak 2: I I 2 dari
Ahmad bin Muhartrnad Al 'Anazi dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Musa bin Isnail
dari Hammad bin Salamah. Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 2: 100; dan dari Al Baihaqi
(dalan Al Asma! lla Ash-Shifat) dalam hadits yang lebih panjang yang redaksi awalnya,
"Tuhan kita kagum dengan dua orang laki-laki: laki-laki yang bangun dari pijakan
kakinya dan selimutnya ...."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan redaksi yang sama dalam Shahih-nya l0: 39
dari Abu Kuraib dari Yahya bin Adam dari Abu Bakar bin 'Aryasy dari Al A'mays dari
Manshur dari Ribl bin Hirasy dari Abdullah bin Mas'ud, dengan redaksi, "Ada tiga
golongan yang disukai Allah ... dan lakiJaki yang bergabung deirgan detasemen militer
lal<tr saat teman-temannp kalatr ia menyerang musuh." Ia berkata, "Gharib dari jalur
periwayatan ini. Hadits ini tidak mahfufth, dan Abu Bakar bin Agrasy banyak
salahnya." Lihal atsar944pada surah As-Sajdatr ayat l5-17.

"5 - Ad-Duo 2: lO2'. Ath-Thabari rnoitnuyattarnya dalam Al Jami'7:404 dari
Ibralrim: Abdullah termasuk di antara ([yaituJ orang-orang yang mentaati perintah
Allah dan rasul-Nya).Ia juga menyebutkannya 7: 401402 dari Ibnu Abbas tentang 70
orang ),ang keluar bersama Nabi SAW setelah perang Uhud.

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsit 2: 145, As-Suyuthi dalam Ad-
Durr2: l0l dan Al Baghawi dalaroAl Ma'alim l:377.

W.{i}
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(Daniangclrilohselcali-lcaliorarry.orungkf,fumenyangla,
bahwapemberiantangguhl<ilnilnpadamer:el<aadalah
lebih baik bagi rnsreka. Sesunggulvrya l<ffir,i rnerrbcri
tmgguh kep ada mer elca hany alah sup dy a bertartb ah.
tarnbah dosarnsreka...) (Qs. Aali'Imraan [3]: 178)

393- Ath-Thabari: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritalcan kepada kami dari Al A'masy dari Khaitsamah

dari Al Aswad, ia berkata: Abdullah berkata: Tidak satu jiwa pun

baik ia orang baik maupun orang durhaka kecuali kematian lebih

baikbasinva.l";"rquu:-u,'6r.jf J.'b'{}31f;fr:rff gjt'W-Sl
VJtY'ul. ? ;3 Gylbin ianganiah sekali-twli orans-orans

ka/ir menyangka, bahwa pemberian tangguh kami kepada tnereka

adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi

tangguh kepada mereka hanyalah.supaya- bertarnbah+ambah dosa

mereka).Ia juga membaca: ,$9"8 ii '+Y', 6t * #{:i
(Sebagai tempat tinggal [anugerahJ dart sisi Allah. Dan apa yang

di sisi Allah adalah tebih baik bagi orang-orang yang berbaktilox\

,er - Jami' 7: 423.Ia juga meriwayatkannya 7: 495 drri Al Hasan bin Yahya dari
Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dad Al Alnasy pada surah Aali Innaan apt 198 dengan
mengubah urutan ayat.

AI Hakim meriwayatkannya dalam Al Mutadrak2:298 dai Abu Zakariya Yatrya
bin Muhammad Al 'Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari Ishaq dari Jarir dari Al
A'masy dengan redaksi, "Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada satu pun
di atas permukaan bumi ini kecuali kematian lebih baik baginya" jika ia benar-benar
beriman, karena Allah SWT berfirman,"Akan tetapi orang-orang yang bertalcu'a kepada
Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalannya." (Qs. Aali
'Imraan: 198). Jika ia orang durhakq maka Allah berfirman: (Sesungguhnya kami
memberi tangguh kcpada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa merelca,).la
menilainya Shahih dan diperlorat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 2: 104; dal dari
Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Abu Bakar Al Marwazi (dalam Al
Jmaiz),Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thaboani.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 2: 167 pada surah Aali 'Imraan ayat
198, dari Ibnu Abu Hatim dari Ahmad bin Sinan dari Abu Muawiyah dari Al A'masy
seperti riwayat Ath-Thabari secara ringkas. Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dari AI
A'masy dari Ats-Tsauri.
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'5. I f?'i i#, ufri i#t E6#:;i,$"s.rzst y

{ @ W $. +tW. c s!;r#'{ "*'i
(Selali-t<ali jangolrlah orang.ucfitg ydrJg bdkhil dengan

harta y ang Nldh b eril<arJ lnp ada rnq el<a dari l<arunial{y a
menyangla,bahwal<ebakhilaniatbaikbagirnereka,

S eb enmtry a keb akhilan itu ddalah bunfu b agi mer eka. harta
yclng merelcabdkhillwr. itu al<m d,illorlungl<nnl<clak di

lehrlrnya di hnri kianat...) (Qs. Aali'Imraan t3] : 180)

394- Ibnu Al Jauzi: Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang balfiil
(krkir) yang tidak mau menun ail,arn z*atharta mereka.

Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah (dan selain

keduanla;.(tr)

395- Asy-Syaf i: Suffan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami, aku

mendengar Jami'bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A'yun
(berkata), keduanya mendengar Abu Wail memberitahukan dari
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabaa, i€; \t\ll ,h'U t,
* ol*,i. *:it'q g-tjt 6ua5 ygt?.j-'i Jr ir J,; Qidak
seorang pun yang tidak menunaikan zakat hartanya lcecuali pada
hari kiamat nanti harta tersebut akan menjelma menjadi ular
besar. Ia lari darinya dan ular tersebut mengilaiinya hingga
akhimya membelit, lelurnya). Kemudian Rasulullah SAW
mernbacakan ayat: ,S-_r! ii- +t, W C S,r,E;" (harta yang
merelw bakhillmn itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari
lciamatSQes)

t% - Zad l: Sl2,dan Al Qurrhubi dalamAl Ahlcam 4:291.ttt - Al Musnad l:222.Ibnu Hambal meriwayatkannya dalam Al Musnad 5: 200-
201 dari Su$mn dari Jami'dari Abu Wail. Di dalanmya disebutkan: Maka harta tersebut
berkata, "Aht adalah hartamu."
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396- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahla menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Wail
. dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Hartanya akan datang pada hari

kiamat dalam bentuk seekor ular besar. Ular tersebut mematuk

kepalanya lalu berkata, 'fAt:u adalah hartamu yang engkau kikirkan

(tidak mau disedekahkan)." Lalu ular tersebut mernbelit

lehernYa.(3e6)

At-Tirrnidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya l1: 140-l4l dari Ibnu Abu Umar

dari SuSan Mi Jami'dan Abdul Malik bin A'yun dengan redaksi yang sama Ia
menambahkan , " Barangsiapa yailg merampos harta saudararrya sesama muslim dengan

sumpah...". Ia berkatq "Hasan shahih,"
An-Nasa'i meriwayatkannp dalam Sunan-nya 5: ll-12 dari Mujatrid bin Musa dari

Ibnu Uyainah dai Jami' dari Abu Wail.
Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-rtya 1: 568-569 dari Muharnnad bin

Abu Umar Al 'A&ri dari Suffan bin Uyainah dari Abdul Malik bin A'yun dan Jami'bin
Abu Rasyid dari Syaqiq bin Salamatr dari Ibnu Mas'ud.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalun Al Jami'7: 437 dari Suffan bin Uyainah dari
Jami'dan Abdul Malik secara ringkas

As-suyuthi me'ngutipnya dari mereka (selain Syafit) dalam Ad-Durr 2: 105; dan

dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al
Hakim (yang diriwayatkan Al Hakim adalah Mauqzf sebagaimana akan disebutkan

nanti).'
Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 2: 152 dari Ibnu Harnbal, At-Tirmidzi,

An-Nasa'i, Ibnu Majatr dan Al Hakim
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannp dalam Az-Zad l: 513, dan Al Qurthubi dalam Al

enugt:-zsrtiff'l#i*: 
ra juga meriwayatkannya dari Ibnu Basysyar dari

Abdurrahman dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Wail secara ringkas tanpa redaksi,

"Lalu ular tersebut melilit lehernya". Dan, juga dari Muhammad bin Al Mutsanna dari
Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Abu Ishaq, dengan redaksi, "lJlar besar yang

akan melilit kepala salah seorang dari mereka." Dan, juga dari Ibnu Al Mutsanna dari
'Ibnu 'Adi dari 

-syubatr; 
dan dari Khallad bin Aslam dari An-Nadhr bin Syumail dari

Syubah dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan, "Ular besar

hitarn". Dan, juga 7: 438 dari Al Mutsanna dari Abu Ghassan dari Israil dari Hakim bin
Jubair dari Salim bin Abu Al Ja'ad dari Masruq dari Ibnu Masbd, dangan redalsi, "Harta
tsrsebut akan menjelma menjadi ular besar yang akan melilit lehernya dan menggigit
kepalanya." Syakir mernvonis dha'if sanad teral&ir ini.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 298-299 dari Yahya bin
Manshur Al Qadhi dari Abu Umar Al Musta'li dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i dari Abu
Bakar bin 'Ayyasy dari Abu Ishaq dari Abu Wail dengan redaksi, "Ular besar yang

memiliki dua bisa yang akan menggigitrya di lorbump ...". Dan, juga dari Abu Bakar
Asy-Syaf i dari Ishaq bin Al Hasan Al Harbi dari Abu Hu&aifah dari Su$nn dari Abu
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{;,:f+ {;$ $Si\ 1:,J r-| {4'i,;t'fi ifiy
\1 ;i$Wtfr a\iffi g# i6 i'# fr;Ss

{@ 6;i5.
(Dan fingatlah], ketilca Nlah rnengartil ianii dari orang'
ordng y utg telah diberi Kitnh [y aitu],',Hendaklah l<ffivtt

menermtgkan isikitdb itul<epadf, mamtsia, dm iangmt
kanw meny emh,tny il<antry a r" lalu mer eka melmtp arl<mt

iarrii itukebelakang punggu.ng mereka dan mereka
rnerntkarny a dengan har g a y ang sedikit. Amatlah buru,lcny a
tul<mmr yang mereka terima) (Qs. Aali'Imraan [3] : 187)

397- Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari kakeknya

dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu'ubaidah:

Seorang laki-laki menemui beberapa orang yang berada di dalam

masjid. Dalam masjid tersebut terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu

laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya saudara kalian,, Ka'ab

menyampaikan salam untuk kalian dan memberi kabar gembira

bahwa ayat ini tidak berlaku bagi kalian ij,j i,$\ t4rt A \$
:i;=* {; nW W +.6i1 (Dan [ingattahJ, ketika Attah

mengambil janji dari orang-orctng yang Telah diberi Kitab [yaituJ,

"Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan

jangan kamu menyembunyikannya') Maka Abdullah berkata,

Ishaq dari Abu Wail secara ringkas. Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-
Dzahabi.

As-suyuthi mengutipnya dari keduanya dalarn Ad-Dun 2: 105; dan dari Al Firyrabi,

Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Abdullah bin Ahmad (dalam Zawa'id Az-Zuhd),
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani.

Al Baghawi meriwayatkan hadits yang semakna dalatnAl Ma'alin l:383.
Ibnu Katsir manyebutkan riwayat-riwayat Ibnu Jarir yatgmauquf dallam At-Tafsir 2:

152.
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"Sampaikan juga salam rmhrknya. Sesrmgguhnya diturunkan unhrk

orang Yahudi."(3eD

398- Az-Zamaldlsyari: Dari Nabi SAW, " Barangsiapa tnenyembunyikan

ilmu dari ahlinya, akan dipasangkanpadanyakendali dari api."

Ibnu Hajar berkata: Dari Ibnu Mas'ud dan Thalq bin Ali. Keduanya

diriwayatkan oleh Ath-Thab.r.;.(3e8)

6fi- { qb13, 6s}# \fE';';A'uif W{ }
{ @ 4 $fi #3i,:t3g !:q.tr:g <il

(langdnlahsel<ali-knlil@nnlnwrryanglarbahwaorrctrug'
ordrlg yolng gerrbira ilengan gPa ymg Telah mqela

kelridl<nrl dmr mqelca zullo ilpdya dipuii tuhadap perbuatan
yangbehnrrrner:elcakaial<frrriongariahl<fr nrurnmyangla
bahwa rnerel<a tulepas dmi sil<so, dmbagi nerclca siksc

yarlgPedihl (Qs. Aali Tmraan [3]: 188)

399- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah

dari Abu Ubaidah, ia berkata:

Seorang laki-laki datang menemui Abdullah lalu berkata, uKa'ab

menyampaikan salam kepada Anda. Ia mengatakan bahwa ayat ini

tidak turun untuk kalian; 6 'JjL:3 15 -q 'b;;2'u51 ",i{'7 {
lX16- { 6,b!& (J anganl ah s ekal i - kal i kamu meny angka, h ahw a

orang-orang yang'gembira dengan aPa yang Telah merekn

kerjakan dan mereka sulw supaya dipuji terhadap perbuatan yang

te1 - Jami'7:46l.Ia juga mcriwayatkannya dari Ib'nu Humaid dari Jarir dari Al
Alnasy dari Armu bin Munah dari Abu Ubaidah dcngan redaksi yang sama.

As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 2: 108.
tn - Kotytyof lz 235.Ibnu Hajar mengeluarkannya dalart Al Kafi: 35.Ia berlota,

"Semua sazad-nya dha'if,"'



belum mereka kcriakan).' Abdullatr berkata, 'Kabarkanlah

kepadanya bahwa ayat ini diturunkan karena ia orang yu1ru6l.rr(leo)

{ @ e,# iF; $#t 61.fi1 6;3x.rii }
([yaitu] ontug-evqng ydrJg mengingat Alldh santbilbetdin

dtau iluduk atm, dalmnkeadaanberbanng ..,1

(Qs. Aali'Imraan [3]: 191)

400- As-suyuthi: Al Firyabi, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur Juwaibir dari Adh-Dhahhak dari Ibnu

r":'# firman A[ah swrj e,A &t $#t txi.^l 6rr$'u5\
(yaitul orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau

duduk atau dalam keadaan berbaring) ia berkata, "Ini berlaku

ketika shalat. Jika seseorang tidak mampu berdiri, ia bisa duduk;

dan jika tidak bisa duduk, ia bisa berbaring." 
(400)

'&t Wt; iJ *i) u rG--$?, tU' Gfq y

{@ vr;
(Y a T uhan kani, S esznggu lwry a krrmi mendengar I seruan]

y ang meny etu kep ada iman, I y aitu], " B erimanlah l<mnu

lnpada Tuharurut", m.al<a kanipun berfunan,,.'1
(Qs. Aali'Imraan [3]: 193)

401- Al Baghawi: Yakni, Nabi Muhammad SAW.

3ee 
-Jami'7:471.* 
- Ad-Duu 2: ll},Ib'nu Al Jauzi meriwayatkan artinya dala'rr, Az-Zad l: 527, dan

Al Qurthubi dalamAl Ahleam 4:311.
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. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mashd dan Ibnu Abbas.(or)

{iti i g;; qW g'b" 6.f' 6 E6 6:j y
,3# { &t"fgt;i$$; :ay., &G i3 c q;i gJ

{@1i$
(,,, Yd Tuhan kfrnJi, ampunilah bagi t<fir.i dosa.dasa lrari

dm hapusl<ilrilah dari l,frrni kesalalwn l,csalahm kami, dmt
waf atl<mtldhl<anlibesqtaorctng.onqngydngbmyak

berbakti, Ya Tuhan krnni, berildh l<firni aPa yang Telah
Englcm. i anjil<m lnpodo l<f,rni dlngan per antarumr r asttl.

rasul Engkmr. D an j anganlah Fngllont hir.al<ilrr kr;lrni di hari
kis;ffLat, Sesu.nggutmy a Engl@t tidflk nleny alahi i anii)

(Qs. Aali'Imraan [3]: 193,\9+)

402- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
' bahwa ia berkata:

Apabila salah seorang dari kalian selesai membaca Tasyatrud dalam

shalat, hendaklah ia membaca: t* V N ;tit 'U ',:if;l 
."If Jb'

olr #lt' du;t i q e'dte ti ,ts';r,'u ei.iil, ,'{'t i (i t,
!5V ) io r; p b,* \7?r,o:r4ridr'!iti ua t p'u'e[at
uit ts {1r3r Lrr.ii 13.,1L,, i.*\ a z::; $!$ a Erj tzl i\isfar
'& ., of;tl ^st Js {lrilr g vJft $.ii; g'iyi cis a';otty rZi

{ro*i' 1fi fihh, seiungguhnya alat meminti kepada-Mu seluruh
kebaikan, baik yang alat ketahui tnaupun yang tidak fuketahui. Dan
alat berlindung kepada-Mu dari seluruh kejahatan, baik yang alat

ketahui maupun yang tidak htketahui. Ya Allah, sesungguhnya alat

memohon kepada-Mu [diberiJ trebaikan seperti yang dininta
hamba-hambaMu yang saleh. Dan aht berlindung kepada-Mu dari

*' 
- Ma'alim l: 392. Al Qurthubi meriwayatkannya dalan At Ahlwm 4: 317 .
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kejahatan sesuatu yang para hamba-Mu yang saleh merninta

perlindungan darinya. 'Ya Tuhan kami, berilah lwmi kebaiknn di
dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah lumi dari siksa

neraka' tQs. Al Baqarah [2J: 20U. Wahai Tuhan kami,

sesungguhnya kami beriman'Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami
dan hapuskanlah dari kani kesalahan-kesalahan kami, dan

wafatlwnlah kami beserta orang-orang yang banyak berbahi'
sampai ayat 'sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janj0.@02)

*'-Ad-Duo2t lll-112.

t r€istt ttr7t srcr.'ri{r



,'i63w il$ iL;,# ;'rgt 
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S SURAH ANI,NISAA'O

403- As-suyrthi: Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr dan Al Baihaqi

(dalam Syu'ab Al Iman) mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Barangsiapa yang membaca surah Aali 'Imraan, ia akan merasa

cukup; dan surah An-Nisaa'adalah sebagai hiasan.({3)

{@qw
(Hai sel,alian tnarutsia, bqtakwatoh l<epado Tuhan'mtt

ydng telah merlrciptal<mtl<amu dmi seorang diri, dfrn dfrri
padnrya Allah merciptakmt istcrirrya; dnn dari padn

keduanyaAllahmanperlerrtangbiakl,anlaki.lakidan
perempumryangbanyok.Donbqtakwalahl,cpanaNlah
y ang dengmr I rnernp er gunal<an] nama'N y a l,armt saling

meminta saht sarnaloin, dfrrJ [peliharalah] hilhunsolrr
silahmahirn Sesunggutnya Nloh selalu meniaga dmt

mengawdsil<f,nnll (Qs. An,Nisaa' [4]: 1)

*t - Ad-Durr 2: 2. A*ar ini disebutkan benrlang-ulang pada awal surah Aali
Tmraan.
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404- Ibnu Al Jauzi: C.it V'{tt5 gan dari padanya Atlah menciptakan
isterinya): Ia diciptakan setelah masuk Surga.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.(e)

405- Ibnu Hambal: Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq

menceritakan dari Abu Ubaidah dari Abdullah: Dari Nabi SAW: Ia
berkata, "Nabi mengajari kami Khotbah Hajat, beliau bersabda,

"segala puji bagi Altah. Kita memohon pertolongan dan srnpunan-
Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita.
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu pun
yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan,
tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aht
bersalai bahwa tidak ada Tuhan selain Atlah dan alat bersaksi
bahwa Muhammad seorang hamba sekaligus Rasul-Nya.,,
Kemudian beliau mernbaca tiga ayat: 3, 'ii (il $lt. 'i51 W
@ 6p 6tSt'ii1;.ifi iu", orans-oransyang beriman,
bertalovalah kepada Allah sebenar-benar talwa lcepada-Nya; dan
janganlah sekali-kali karnu rnati melainlmn dalam keadaan
beragama Islam) (es. Aali 'Imraan [3]: 102) /55 ffi ,i6 elf-
siiar$tST;:$#S(tq+qr€.A,;r'i6-rL.Si,*;'ru"5i
$; 'W 'ug -;i '6l"ttLi'.i'ti .*, 6353 lttii seriuan manusia,
bertalcwalah kepada Tuhan-rnu yang Telah menciptakan kamu dari
seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan
dari pada keduanya Allah memperkembang bial<kan laki-raki dan
perempuan yang banyak. dan bertalcwalah kepada Allah yang
dengan [mempergunakanJ nama-Nya kamu saling meminta satu
sama lain, dan [peliharalahJ hubungan silatunahim.

'#J?-Y^!ii;{
@wsji
orang-orang yt

Katalranlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki

o* 
- zad 2: 2.
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bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dos a-dosamu.

dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Makn

Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar) (Qs. Al

l+hzaab [33]: 70-71). Kemudian sebutlah hajatng.(cosl

*t - Al Musnad 5: 271-272.Ia juga meriwayatkannya 6: 81 dari Waki' dari Sufyan

dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidatr. Dan juga dari Waki' dari Israil dari Abu Ishaq dari

Abu Al Ahwash dan Abu 'Ubaidah. Syakir mernvonis dha'if hadits yang diriwayatkan

dari jalur Abu ubaidatr. Ia berkata, "Dari jalur Abu Al Ahwash shahih muttashil;'
Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya 1r 210 dari Muhammad bin Katsir

dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu'Llbaidah; dan dari Muhammad bin Sulaiman Al
Anbari dari Waki' dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dan Abu 'IJbaidah. Ia

menambahkan, ,,Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya

ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Qs' Al Ahzaab [33]r 71). Dan juga dari

Muhammad bin Baspyar dari Abu Ashim dari Imran dari Qatadah dari Abdu Rabbih

dari Abu 'Iyadh darinya. Ia berkata setelah redaksi "dan Rasul-Nya": Dia mengutusnya

dengan (mernbawa) kebenaran, dengan membei kabar gembira dan peringatan

menjelang hsri kiamat. Barangsiapa yang menlaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah

mendapat petunjuk. Dan barangsiapa yang mendurhql@i keduanya, maka ia tidak
metnbuat mudharat kecuali terhadap diinya sendiri; dan ia sama sekoli tidak metnbuat

mudharat terhadap Allah."
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam shahih-nya 5: 19-21 dari Qutaibah dari

'Abtsar bin Al Qasim dari Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash, bersama

hadits tentang tasyahud dalam shalat. Abu Isa berkata, "Hadits hasan ... Syubah

meriwayatkannya dari Abu Ishaq dari Abu tlbaidatr ... kedua hadits ini Shahih karena

Israil menggabungnya. Ia berkata.' Dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abu
Ubaidah....'

An-Nasa'i meriwayatkan dalarn Sunan-nya 3" 104-105 dari Muhammad bin Al
Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari

Abu Ishaq dari Abu Llbaidah. Dan juga 91 89 dari Qutaibah dari 'Abtsar seperti hadits

riwayat At-Tirmidzi.
Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya 1: 610 dari Hisyam bin 'Armnar

dari Isa bin Yunus dari ayahnya dari kakeknya Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash seperti

hadits riwayat At-Tirmidzi.
Al Haicim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 182-183 dari Abu Al Abbas

Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi (di Marwa) dari Al Fadhl bin Abdul Jabbar dari An-
Nadhr bin Syumail dari Syubatr. Dan dari Abdunahman bin Al Hasan Al Qadhi (di

Hamdan) dari Ibrahim bin Al Husain bin Adam bin Abu Iyas dari Syubah dari Abu
Ishaq dari Abu Ubaidah.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 2: ll7 secara marfu' dari Ibnu Abu
Syaibah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Ibnu Katsir menyebutnya dalam At-Tafsir 2: 180.
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{@ 'lJ91,ri*fiW{;y
\D * i angdnlqh kamt ser ahl<mt tnp fu oft fiig. sy ang y ang
behtm sern_ptmta al<alrrya, hana (merela y*S aaa aAa,

kelonsaflnfiw...) (es. An,Nisaa, t+], S)

406- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid.
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Ar-Ruasi dari
As-Suddi, ia berkata -ia menyambungnya sampai kepada
Abdullah-, ia berkata, "Yaifu kaum wanita dan anak-an.1.,r(406)

(D a* apabita'"#g ;: "trt: ^ddir 
t<erqhat, anak

yatirn ilmr orang miskin, mnl<aberilah mereka dmilwrta iat
I sel<edmry a] diln ucapl<anlah l<epada mqela pulataa*

yarrg baik ...) (es. An.Nisaa' ta]: gi

407- Ibnu Katsir: Dari Mujahid, tentang tafsir ayat ini, ia berkata: Ini
wajib dilakukan ahli waris serama itu dapatmelegakan hati mereka.

Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud dan Abu Musa
(dan selain keduanya): Hukumnya waji6.tloa

M - Jami'7: 561. As-Sulnrthi mengutipnya darinya dalam.Ait-Durr 2: l2l dan dariIbnuAI Mun&ir.*' - Ta6ir2: 192.
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(Allah mensy ari' atl<mr b aSbruL tentang I p emb agiart pus al<a

unh,tkl anak mrakmu. yaitu : Bagian seor(mg maklelaki
sclrna denganbagrmr dua ormtg anak perentpumt; dan iilla
anak itu senwanya perernpumtlebih dmi dua, makabagi

mercka dua pertiga dmihata yolng ditinggall<art; iih anak
perempumr iht seorong saja, mal,a ia manpercleh sepmo

ltorto. Dan unatk fuia orung ibu.bapa, bagi masing.
masingnya sepercnant dmiharta yolng ditinggall<fln, iilrn
ycrng meninggal itu mempunyai mak; iil<a orang yolng

meninggal tidak rnempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu.
bapmya [saia], mal<a ibunya mendapat sepertiga; iili'o yang
meninggal itu. menrfi,rryaibeberapa sau.ilma, mal<a ibunya
mendapat sepereno,m, fPembagtan pembagian tersebut di

atasl sesudah diperuhi wasiat yang iabuat atau [danl
sewdah dibaym lrutangrrya. [Tentang] orong htanw dan

onak anal<mu, karru tidak rnengetalrui siapa di mrtara
mer el<a y ang lebih dekat lboly akl manf aatny a bagimu, Ini
adalah ketetapan dmi Allah...) (Qs. An,Nisaa' [4] : 1 1)

408- Al Hakim: Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi

mengabarkan kepada kami (di Marwa), Al Fadhl bin Abdul Jabbar

menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan
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kepada kanri, 'Auf bin Abu Jamilah.menberitahukan kepada kami
dari Sulaiman bin Jabir Al Hajari dari Abdullah bin Mas'ud, ia
berkata:

Rasulullah SAW bersabda: ',-f:?r tj*t ;rit a*i oflir. qk
)$t Li#t.j; Ct WW #ir'&fr3" ,;y u,rit'rjtiti
\ ,S*'. V gtf I h-"lt Q (reUiaritah Al'eur'an dan
ajarlwnlah lcepada manusia. Pelajarilah ilmu faraidh dan
ajarkanlah kepada manusia. Karena aht ini akan wafat, ilmu almn
dicabut dan fitnah alun muncul dimana-dimana, hingga ada dua
orang yang berselisih tentang warisan tapi keduanya tidak
menemulcan orang yang dapat mernutuskan kasus keduanyal.@8)

Na * Mustadrak 4: 333.Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh A&-Dzahabi. Ia
berkat4 "Dernikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nadhr bin Syrmail',. Ia juga
meriwayatkannya -tapi ber-'illat- dari Abu Bakar bin Ishaq dari Bisyr bin Musa dari
Haudzah bin Khalifah dari 'Auf dari seoranglaki-lah dari sulaiman binJabir.

As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Dun2: 126-127 dan dari Al Baihaqi.
At-Tirrnidzi meriwayatkannya dalam shahih-rya B: 241-242 dari Al Husain bin

Huraits dari Abu Usamah dari Auf dari seorang laki-laki dari Sulaiman bin Jabir dengan
artinya secara ringkas.

Al Qurthubi meriwayatkannyadalamAl Ahlcam 5:: 56.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 333 dari Abu Al Abbas

Muhammad bin Ya'qub dari Ibrahim bin Marzuq dari Wahb bin Jarir dari Syubah dari
Abu Ishaq; dan dari Abu Al Abbas Al Mahbubi aari enmaa bin sayyar dari Muhammad
bin Katsir dari Suffan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin
Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian mernbaca Al eur'an, hendaklah ia
mempelajari faraidh. Jika ia bertemu dengan orang dusun, maka orang dusun tersebut
akan bertanya, 'wahai orang )4ang berhijrah, apakatr kamu membaca Al eur'an?* Maka
ia akan menjawab, "Ya." Maka orang dusun tersebut akan berkata, "Aku juga membaca
Al Qur'an". Lalu orang dusun tersebut akan bertanya lagi, "Apakah kamu belajar faraidh,
u'ahai orang yang berhijrah?' Jika ia menjawab, "ya" Maka orang dusun tersebut akan
berkatq "Itu adalah bertambahnya kebaikan.' Tapi jika ia menjawab ,Tidalq Al eur,an
telah cukup bagilu", Maka orang dusun tersebut akan berkata, "Kalau begitu apa
kelebihanmu atas dirilu, wahai orang yang berhijrah (imigran)?"

As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durrz: r27 dandari AtBaihaqi.Ia juga
naengutip dari Al Baihaqi, 'Pelajarilah ilmu faraidh, haji dan talalg karara ilmu-ilmu ini
rnerupakan bagian dari agama kalian."

Al Qurthubi meriwayatkannp dalam Al Ahkam 5; 56 dari Mutharif dari Malik dari
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "orang yang tidak belajar faraidh, apakah kelebihannya
atas penduduk dusun?.".

Ibnu Katsir menyebutkan arti yang sama dalam At-Tafsir 2: 196, kernudian ia
berkata, "Atsar ini perlu diteliti."

Trr/riirlbnulrirds,ud



409- Ibnu Hambal: waki'menceritakan kepada kami, Suffan bin Abu

Qais menceritakan kepada kami dari Al Huzail bin Syurahbil, ia

berkata:

Seorang laki-laki menemui Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah.

Lalu ia bertanya kepada keduanya tentang bagian seorang anak

perempuan, il* perempuan dari anak laki-laki dan saudara

perempuan seayah. Maka keduanya berkata, "Anak perempum

mendapatkan separoh dan saudara perempuan mendapat separoh.

Datangilatr Ibnu Mas'ud, ia akan memperkuat pendapat kami'"

Maka ia pun mendatangi Ibnu Masiud lalu bertanya kepadanya dan

memberitahukan tentang jawaban keduanya. Maka Ibnu Mas'ud

berkata, "Kalau begitu dulu aku salah dan tidak mendapat petunjuk.

Aku akan memutuskan sesuai )4ang diputuskan Rasulullah SAW:

Anak perempuan mendapat separoh, anak perempuan dari anak

laki-laki mendapat seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga,

sedang sisanya untuk saudara perempuan."(#)

* 
- Al Mutnait 5: 255-256. Ia juga meriwayatkannya 6: I l0 dad Abdunahmar dtri

Sufyan dari Abu Qais. Dan juga 6; 194 dri Muhamrnad bin Ja'far dari Sytrbah dari Abu

Qais dengan redaksi.' Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari t€xrterg

seorang p€rempuan yang meninggalkan anak P€rempuannya, anak perenrpuan dari anak

laki'lakinr dan saudara perempuann)'8", redaksi akhirnya adalah; Maka mereka

mendatangi Abu Musa dan memberitatrukan kepadanya te,ntang jawaban Ibnu Masbd,

maka Abu Musa berkatq "Jangan lagi kalian bertanya kepadalnr selagi orang alim ini
masih ada di te'ngah-tengah". Ia juga meriwayatkannya 6; 66 dari Husyaim dari Ibmu

Abu Laila dari Cbu Qais deirgan redaki yang sarna secara ringkas. Syakir menilainya

hasan,
Al Bukhari meriwayatlannp dalam Shahih-nya 8; l5l dari Adam dari Syubah dari

Abu Qais dengan redaksi yang sama secara ringkas
Al Qurtlrubi meriwayatkannya darinya dalunAl Ahkam 5:64 dari Adam.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-rrya 2: 12 dari Abdullatr bin 'Amir bin

Zurarah dari Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Abu Qais.
At-Tirmidzi meriwayatkannp dalam shahih-nya 8: v14-245 dari AI Hasan bin

'Arafah dari Yazid bin Harun dari Su$an Ats-Tsauri dari Abu Qais. Ia berkata, "Hasan

shahih;hadits ini diriwayatkan oleh Syrbatr dari Abu Qais."
Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya2; 909 dari Ali bin Muhammad dari

Waki'dari Suffan dari Abu Qais.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 334-335 dari Abu Abdullah

Muhammad bin Abdullah Az-Zahid Al Ashbahani dari Usaid bin 'Ashim dari Al Husain

bin Hafsh dari Sufyan dari Abu Qais. Ia menilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-

Dzahabi.
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410- Al Qurthubi: Abu Umarberkata: (Ibnu Mas'udberkata):

Apabila anak-anak perempuan telah mendapat dua pertiga penuh,

maka sisanya untuk anak-anak laki-laki dari anak laki-laki sedang

saudara-saudara perempuan mereka tidak, dan tidak pula di atas

mereka dari kalangan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan

tidak pula orang-omng yang dibawah mereka.(alo)

o|\;<i K i"L4;i6)tru, 3y4,LJsy
#, *4 U";U; q gli HS "ft'# i,\4
h3 d ry.Ki v+ i!;i (As a; f A, 6r-",-
U"Fj q LAi'L{i 5; 4';r(+ og!,'rt'#

{@ U;l-a"6}3,i;a)r.
(D mt baghnu I mami. wani] se|q&n d$i harta y ang

ditinggall<f,n oleh isteri.isteriirub iil<a rner:el<o dnak

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim l: 408 dari Abdul Wahid Al
Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhamrnad bin Yusuf dari
Muhanmad bin Ismail dari Adam dari Syutatr dari Abu Qais.

Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 2: 437 pada surah An-Nisaa' ayat 176 dari
Bukhari dari Huzail.

As-Suyuthi juga me'ngutipnya dalam Ad-Durr 2: 25I pada ayat yang sama dari
.dbdurrazzaq, Bukhari, Al Hakim dan Al Baihaqi dari Huzail. Dan juga 3: 14 pada surah
,41 An'aam ayat 56 dari Ibnu Abu Syaibah, Al Bulhari, Abu Daud, At-Tirmi&i, An-
Nasa!, Ibnu Majah dan Ibnu Abu Hatim.

oto .- Ahkarn 5: 62. Di dalamnya disebutkan (darinp): Jika anak lakiJakinya dari
cucu dan berhadapan dengan anak perempuan, maka dikembalikan kepadanya, tapi jika
dibawahnya maka tidak dikembalikan kepadanya, karena memperhatikan ayat ini: "Dan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, malw bagi merelw dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan". Allah tidak menetapkan untuk anak-anak perempuan kecuali
sepertiga, sekalipun mereka be{umla}r banyak.

Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Al 'Arabi dari Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang
diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Al Baji darinya adalah, "Bahwa yang lebih dari
bagian anak-anak perernpuan sesulbi adalah untuk anak-anak laki dari anak laki-laki,
sedang anak-anak perernpuan dari anak laki-laki tidak mendapat bagian."

TatsirlbwMas,ud,



rnefi\purJyai anak. Iil<a isteri.istqirrru itu mempurryai anak,

malalwnau madapat sepuetnpat dariharta yolrlg

ditinggatl<dnlya sewdah dipenyhi wasiat yutg rnerelahnt
atmr LAod seduah dibaym lwungrrya. Para yt"'i

manp ercleh s ep er emp at harta y dng kanru finggalkarl iil(@
karrut-tidak rnmpurryai anak. Jil<f,!<afiw mempurryai anak,

rnala pma ist/,ri munperoleh seperdelapan dmihona yuJg

l<f,rrnl tinggallerr sewdah dipe-rnthi w asiat y 61rlg l<anw buf,t

atuu- ldfrrrl sesudah dibayat lwtiarng'lwtoolngrrut " 
"1(Qs. An,Nisaa' [4] z LZ)

411- Al Hakim: Abdurrahman bin Al Hasan Al Qadhi mengabarkan

kepada kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami,

Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Sytbah

menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari

Alqamah dari Abdullatr, ia berkata:

Umar didatangi (dan ditanya) tentang bagian seolang perempuan

dan ibu bapak. Maka ia menetapkan untuk perempuan'mendapat

seperempat, untuk ibu sepertiga dari sisa, dan untuk ayah

, sisanya.(4lt)

4rr - Mustadrak 4: 335-336.Ia menilainya Shahih dan diperluat oleh Adz'Dzahabi.

As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 2: 126 dan dari Sa'id bin Manshur

dengan redaksi yang panjang
1t eorttuUi -eri*ayait* dengan redalcsi yang sama dalarr.ll 4\to^ 5:57.Ia

berkata: i,bu U** berkata, "Pendapat yang terkenal dari Ali, Zaid, Abdulllah, selunrh

Sahabat dan para ulama secara umum adalah yang ditulis oleh Mallk. Di antara hujjah

mereka terhadap Ibnu Abbas adalalu Bahwa aph ibu apabila bersekutu dalam warisan

..., maka ibu mendapat sepertiga dan ayah mendapat dua pertiga'"

Ibnu Katsir me,nyebutkan arti ini dalamIt-Tafsir2: 198'

Tafsir lbnulvlas'u.d
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t4l *5 W
{ @ .. # I-V et U, )3.'u"43:i i.{u}
(lika sesecrrolng mati, baiklaki.laki maupun perempumt
yc.lrlg tidak meninggallan ayah dfrrl tidak meninggallan

analr, tetapi mempunyai seorang smd.aralaki.laki [seibu
sajal atau seorarlg saudma perempuan [seibu saia], Maka

bagi masing.masing dmi kedua jenis sau.dma iht seperenart
harta, tetapi jika Saudma.sdu.ilma seibu iatlebih dmi

seorang, Maka rnerel<abersel<utu dalant ydrrg seputiga iht,
sesud.ah diperwhi wasiat ymry dibuat olehnya dtdu serudah

dibayar lwungula .,.) (Qs. An,Nisaa' l4lz LZ)

412- Al Baghawi: Al Kalalah...adalah nama untuk mayt.

Ini merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud.(al2)

413- Ibnu Al Jauzi: Umar bin Khattab berkata, "Suatu ketika ada yang

mendatangi Ali, dan saat itu aku belum mengerti apa arfi Al
Kalalah. Ternyata artinya adalah, orang yang tidak memiliki ayah

dan tidak pula memiliki anak.l'

Ini merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud (dan lain-lainnya).(ar3)

414- Al Qurthubi: Asy-Syabi berkata: Al Kalalah adalah ahli waris
selain anak dan ayah, baik ia saudara laki-laki atau 'Ashabah
lainnya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud (dan selain

keduanYa).(ala)

o" 
- Ma'ali* l; 4l l.

"' - Zad2,30. Ibnu Katsir menyebutkan arti ini dalamAt-Tafsir2:201.
olo 

- Ahkam 5: 78.

lbfsir lbnuMas'ud,



415- Al Hakim: Al Husain bin Al Hasan bin Ayyyub menceritakan

kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami,

Muhammad bin'Imran bin Abu Iaila menceritakan kepada kami,

ayahku memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abu Laila dari

Asy-Syabi dari Umar, Ali dan Abdullah binZ-aid:

Tentang ibu, suami, saudara laki-laki seayah seibu dan saudara

laki-laki seibu: saudara laki-laki seayah seibu adalah sekutu bagi

saudara laki-laki seibu dalam bagian sepertiga. Yang demikian

adalah karena mereka mengatakan, "Mereka semua adalah anak

laki-laki dari ibu, sedang ayah tidak menambah untuk mereka

kecuali kedekatan saja. Jadi mereka sekutu dalam bagian

sePertigs'"(als)

416- Al Baghawi: ... sebagian ahli waris menghalangi sebagian lainnya.

Hajb (tethalansya orang tertentu dari mendapat warisan) te6agi

menjadi druE,: Haib Nuqshan dan Hajb Hirman' Haib Nuqshan

(terhalang dengan berkurangnya bagian warisan) adalah: Anak

atau anak dari anak laki-laki menghalangi suami dari mendapat

setengah menjadi seperempat, isteri dari seperempat menjadi

seperdelapan, ibu dari sepertiga menjadi seperen4m. Dan begitu

pula dua orang atau lebih; mereka menghalangi ibu dari sepertiga

menjadi seperenam.

Hajb Hirman (terhalang dengan tidak mendapat warisan sama

sekali) adalah: Ibu menggugurkan seluruh nenek, anak-anak ibu,

yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka gugur

karena empat orang: kare,lra ada ayah dan kakek dan seterusnya ke

att - Mustadrak 4: 337. As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ail-Durr 2: 126. Al

Qurthubi menyebutkan arti ini dalam At Ahlwm 5;79 dan Ibnu Katsir dalarr,At'Tafr,r2:
Zit. tceduanya berkata: Dinamakan bersekutu atau Himariyalr karena anak-anak

keduanya (ayah dan ibu) mengatakan, "Taruh saja misalkan bapak kita keledai,

bukankah kita berasal dari satu ibu?"
Al Qurthubi juga berkata: Segolongan orang mengatakan, "Untuk saudara laki-laki

seibu mendapat sepertiga, untuk suami separoh, untuk ibu sepsrenam, sedangkan saudara

laki-laki dan saudara perempuan seayah seibu gugur (tidak mendapatkan), dan begitu

pula saudara lakilaki dan saudara perempuan seayah." Pendapat ini diriwayafkan dari

Ali dan lbnu Mas'ud (dan lain-lainnya).
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atas, karena ada anak dan anah dari anak laki-laki setenrsnya ke

bawah. Sedangkan anak dari a)rah dan ibu gugur karena tiga orang:

Karena ada ayah, anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-
laki seterusnya sampai ke bawah, tapi mereka tidak gugur karena

adanya kakek.

Demikianlah menunrt pendapat T*rid bin Tsabit. Dan inilah
pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud (dan lainJainnyxl.{al6)

# $y{7 e\i$i 6}s; O_fu r:A1 $ty
{ @ '" 'b6\4'\L'JV'L'#1P,'i3

(Dm ddaklah Tauhot itu ditcrima y',Jldh ilmi orang.or(mg
y ar.g mengerj akmr lcci ahatan I y arrs] hingga aP abila daturg

ajal l<cpada seseoftmg di artara rnerel<a, [bmiah] ia
nengatalan r t tSesungguhny a s oy d b erurtbat s el<tr dng" ...)

(Qs. An.Nisaa' [4]: 18)

417- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Altah sv/T: is .ltJtt L'#f ic: p$L&
';161 lt ingga apalita datang ajal kepada seseorang di antara

rnereka, fbantlahJ ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat
sekarang') ia berkata, uTobatnya tidak akan 6i1r;*".rr(ll7)

t" - Ma'alim l: 407. Al Qurthubi meiryebutkan ddamAl Ahtum 5;68 tantang
pendapatnyq me'ngenai bagian warisan kakek beserta saudara laki-laki, dimana tidak
berkurang dari sepertiga jika ada saudara laki-laki seayah seibu dan saudara laki-laki
seayah kecuali iika bersama atrli waris lainnya.' trt -nd-,io2: l3l.
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S;?sS xal W J #1 31 { tfiv'u 51 \ilV. y

#,&rjt J $ yliii#t;1r7 *r4,1 {^:4:"$;L*'

(Hai onfiig. oq sng y dng b eriman, tidak halal b agt lfi'trw

rnanpusalai wanita dmgan idlffirJ palrsa dm ianganlah
lrrrr*merty/r'ahl<mtmqellgxl(arenahennakmengarrtbil

kertafi iebagidrJ dmi apa y aNW T elah knnnl benkmt

tnpadayo,artno^tibilametlelromelalcul<mPel<ciaartkcli
yolttgr.yatt...) (Qs. An'Nisaa' [4]: 19)

418- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud dan Qatadahberkata:

Yaitu Nurya (yakni pekerjaan kejf .trt 
s)

419- Ibnu I(atsir: Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan selain keduanya)

mengatakan:

Yaloi zina.$re)

'6iisr'ru;J1'#ss e,A k4L s,? y
-gltiuxaAr,;3trLr:'$isS#i1*'

{ @'' t;$li <,; H'6ti !r*;35

(Dihmantkan atns l<f,nnl [mengawifri] ibu.ibutnu; anak

analurru y dng p er antpuan; s audm a' s du'dar anru y orr'g

perempuartrsau.dma.sant'dmdbapal<nwyangperetnpumt;

n" - Ma'alim l: 4l7.Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az'Zad 2;41, dan Al

Qurthubi dalamAl Ahkam 5: 95.
o'e - Tafsir 2: 2ll,
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Sau.dma-saudmaiburw yang puanpuan; anak anak
p er enpuan dari s audm a- s aadm anw y dng laki.laki; dnak'
anak perempuan dmi saudaru.saudmotrw yolttg puartpumt;

ibu- ibu:nru, y olrlg meny usui kanru; saudm a p er anpuan
seperntxton ,..1 (Qs. An,Nisaa' l4lz 23)

420- Ibnu Hambal: Waki' menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al
IMughirah menceritakan kepada kami dari Abu Musa Al Hilali dari

ayahnya:

Ketika seorang laki-laki dalam perjalanan, isterinya melahirkan,

kemudian air susunya mampet, lalu ia mengisap dan menyedotnya.

Lalu ia masuk ke halaqahnya. Kemudian ia mendatang Abu Musa.

Maka Abu Musa berkata, "Ia haram bagimg."

Katanya melanjutkan: Kenrudian laki-laki tersebut menemui Ibnu

Mas'ud dan bertanya kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata:

Rasulullah sAw bersabda, *iilt 'fi, '*Afu \t 9A7t U ii;- l
ilir "Tidak haram akibat su.sua.n kecuali ying *"numbuhkan

daging dan membes arlwn tulang.'(ao)

421- An-Nasa'i: Muhammad bin Abdullah bin Buzai' berkata: Yand

-yakni 
Ibnu Zurai'- meneeritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Kami menulis

surat kepada Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i untuk menanyakan

o'o 
- Al Mutnad 6: 80. Syakir berkatq "Sanadnya dha'ifi'

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya l: 204 dari Abdussalam bin
Muthahhar dari Sulaiman bin Al Mughiratr dari Abu Musa dari ayahnya dari putra

Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud, de'ngan redaksi, "Tidak hararn susuan

l;ecuali yang mengencangkan tulang dan menumbuhkan daging". Redaksi setelahnya

adalah: Maka Abu Musa berkata, "Jangan lagi bertanya kepada kami selagi orang pandai

. ini (yakni Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengatr kalian". Ia juga meriwayatkannya
dari Muhammad bin Sulaiman Al Anbari dari Waki'dari Sulaiman bin Al Mughirah dari
Abu Musa Al Hilali dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dorgan arti yang sama. Ia berkata,

" Yan g membes arlun tulang.n
Al Baghawi meriwayatkannyadalamAl Ma'alim l:419 seperti atsar aslinya.

Al Qurttrubi meriwayatkannya dalani Al Ahkam 5: 109 dari Abu Hashin dari Ibnu

Athiyyah dengan redalsi ),ang sama.
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kepadanya tentang susuan. Maka ia me,lrulis bahwa Spraih

menceritakan kepadanya bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud berkata:

Haram akibat susutrl baik sedikit atau banyaknya.(a2l)

6 H# A 6t1 Fry;; "P{1 t;$'y
g, Ar' \l'K d u|'W*ili 6t #4

{@
(Ibu.ibu isterirru [mqAm]; anak-anak istafirru yollg dalarl

pemeliharaamrw dmi isten ydr.g Telahl<ilnnl curtputi,
ietapi iilakarrubehm carnpw dengart isterfurw it;.l [dor.

sul.ah kmrut cer ail<anl, Maka tidak b et do s a l@trvu

mengaw intn! a,i t diln dilw aml<art b ashnul isteti' isteri anak

kan&mgrru frnenanhtJ ...) (Qs. An'Nisaa' [4]:231

422- Yahyadari Malik dari beberapa onmg (perawi):

Bahwa Ibnu Mas'ud dimintai fatwa tentang hukum menikahi ibu

setelah anak perempuan jika anak perempuan tersebut belum

disetubuhi. Maka ia memberi dispensasi atas hal tersebut

(membolehkannya)

Kemudian Ibnu Mas'ud pergr ke Madinah lalu menanyakan tentang

hal tersebut. Maka ia diberitahu bahwa yang benar bukanlah seperti

yang dikatakannya, karena hal tersebut hanya berlaku pada anak

tiri.

Maka Ibnu Mas'ud kembali ke Kufah. Sesampainya di Kufah ia

tidak langsung ke rumahnya, tapi mendatangi laki-laki yang telah

o" - Suoan-nya 6: 101. As-Suyrthi mengutipnya dalam Ad'Durr 2: 176 dari Ibnu
Abu Syaibah dari Ibrahim. Lihat surah Al Baqarah ayal233 atsar 313.
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diberi fatwa tersebut, lalu ia menyrruhnya agar menceraikan

isterinYa.(a22)

423- Al Baghawi: Segolongan ulama berpendapat bahwa perempuan

tersebut haram bagi laki-laki yang beruina atau yang dizinahi dan

putrinya, sedangkan perempuan yang beruina haram bagi ayah

orang yangberurna dan putranya

Ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.(a23)

424- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: Allah tidak akan melihat laki-laki yang melihat vagina

perempuan dan putrinya.(a2a)

{@ ...,::v", fttilyE$ii 4.i.u?tu }
(... Drrrt rnenghimpmlcan [ddam pukawhanl dua.

p er ertpuon y drrg b er saadm a, l<ewali y dr.g T elah teri di
padf, tndsc- larnpau...) (Qs. An-Nisaa' 147: 23)

425- AlBuktrari: Ibnu Mas'ud berkata:

Si perempuan tidak boleh mengajukan syarat menceraikan saudara

perempuannya.(a25)

{@ :Hg- b4{)\1y

an -Al Muwaththa' 2:533. As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durr 2: 135-

136. Ia juga mangutipnya dengan redaksi ),ang sama dari Abdunazzaq, Sa'id bin
Manshur, Ibnu Abu S)raibah, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi (dalam Sunan'nya) dai
Abu Amru Asy-Syaibani.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan arti ini dalam Az-Zad2:47.
Ibnu Katsir menyebutkannya dalamAtTafsir l: 218-219 dengan redaksi yang sama

dan arti yang sama pula.
o" - Ma'alim l: 421.
o2n - Ad-Durr 2: 137.

"t Shahih-nya7:20-21.
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(Dan [dihararicnn jugalonw n'mgawini] wanitn yolr.g

berisuamir krzclrallitr,tdak budak yangkffiw nrililci ...)
(Qs. An,N1tal" l$l24)

426- Ath-[\abari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari

Abdullah, i a berkata : "Hi 1 JK1t { $ y Jfll';r L{-7i5i 1o an

[diharamkan juga kamu mengawiniJ wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang knnu niliki): Ia berkata, "Wanita-wanita yang

bersuami, baik miskin maupun muqrik.r'(426)

427- Ath-T"habari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari

Abdullah:

renrang firman Allah: |Plq JKlld$yJQ|irlrlA\',
(Dan [diharamkan juga lwmu mengawiniJ wanita yang bersuami,

kecuali budak-budakyang kamu miliki): Ia berkata, "setiap wanita

yang bersuami haram bagimu, kecuali yang kamu beli dengan

hartamu (yatcni budak perempuan). "(a21

428- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sytbah dari

a26 - Jami'8: 161-162, dan setelahnya: Ali berkata, 'Yaitu wanita-wanita yang

bersuami dari kalangan orang-orang musyrik."
As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 2: 138 dari Al Firyabi, Ibnu Abu

'syaibah dan Ath-Thabarani deirgan anti y"t g sama; Dan dari Ibnu Abu Syaibah dengan

redalai, "Wanita-wanita yang bersuami."
Ibnu Al Jauzi manyebutkan arti ini dalam Az'Zsd 2.'50, dan Al Qurthubi dalamAl

Ahlram 5: 122-123 dari Ats-Tsauri dari Mujatrid dari lbrahim.
a27 - Jami' 8: 156, dan setelatrnya, "Melrjual budak perernpuan adalatr

menceraikannya."
As-suyuthi mengutipnya darinp dalam Ad'Durr 2: 138; dan dari Ibnu Abu

Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir.
Ath-Thabari juga meriwayatkannya 8; 155 dair Abu As-Saib Muslim bin Junadatr

dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dengan'redaksi, 'Kecuali jika kamu

membelinya, atau budak-budak yang kamu miliki.'
Al Qurttrubi menyebutkan arti ini dalamll Ahlam 5: 622.
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Ivluglrirah dari lbrahim: Bahwa ia ditanya tentang budah perempuan

fiang dijual padahal budak tersebut memiliki suami. Ia menjawab:

Abdullah berkata, "Menjualnya sama saja dengan

menceraikannya." Lalu ia membaca ayat ini: $::\l'uiSAfri:H'!fi JKllC$y po" [diharamkan iuga kamu mengawiniJ

wanita yang bersuami, kecuali budak-budakyang kamu miliki).@8)

42g- Ath-T'habari: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Iftalid dari Abu Qilabah dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, "Apabila budak perempuan dijual sementara ia

mempunyai suami, maka majikannya lebih berhak terhadap

vaginanY3."(a29)

#'G $:ti\W S Hir555 v, F'B' y
-/ ).2 ll Sl2.r< 1t, 2rt,/ .ltz,( E / . z)

Us*t iPyter &.i Pt td -'' tu.r,"l

@ '+;
a28 - Jami' 8; 155. Ibnu IGtsir meirgutipnp darinya dalan At-Tafsir 2: 224.la

berkata' Demikianlah png diriwayatkan oleh Su$an dari Manshur, Mughirah dan Al
A'masy dari lbrahim dari Ibnu Mas'ud.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam atsar sebelumnp. Ia juga meriwayatkannya 8;
156-157 dari Abu Kuraib dari Umar bin \Jbaid dari Mughirah dari Ibrahim. Dan juga
dari Ibnu Basysyar dari Abdunahman dari SuSrun dari Manshur; dan dari Mughirah dari
Al A'masy dari lbrahim. Dan juga dari Ibnu Bas),syar dari Muammil dari Sald dari
Hammad dari Ibrahim. Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari
Syubah dari Hammad dari Ibrahim.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan arti ini dalam Az-kd 2: 50 dan Al Qurthubi dalam ll
Ahlum5:122.

aze 
-Jami' 81 158. As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durr2: 138.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalarrr At-Tafsir 2: 224 dari Sufyan Ats-Tsauri.
Ath-Thabari juga meriwayatkannya 8: 157 dari Humaid bin Mas'adatr dari Bisyr bin

Al Mufadhdhal dari Khalid, dqngan redaksi, "Pembelinya lebih berhak terhad4p
vaginanya."

Al Qurthubi meriwayatkannya dengan redalcsi yang sama dalamAl Ahlcam 5: 122,
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim l: 422. Ibrru Mas'ud berkata, "Jika

seseorang hendak menjual budak perempuarm)'a yang bersuami, maka secara otomatis
terjadilah perceraian antara ia dengan suaminya. Dan dengan dijualnya budak tersebut
maka ia tercerai dan pernbelinya boleh menikmati vaginanya."



(Drrndihalall<anbagil<ontuseloinyorJgdorwil<irrn[yatt;.il
mencarii,steri-i,stefi ilengorr"lwtrrriruuntukililcowinikiorn
unatkWh*Malvr-is"tefu isteriydrrgtclahl<rrnaunikmof,i

Icalmfiy"nil ili ortuo msek* fuilorrtlah l@padn nrr:el,a.

malwrry a [dn4& sr;nrfiuru[, *bqgrd ilfrit lca taiibcn ...1

(Qs. An Nisaa' l4lz Z4l

430- Asy-Syaf i: Suf).an mengabartan kepada kami dari Ismail bin Abu

Khalid dari Qais bin Abu Hazim, ia be*ata: Aku me'ndengar Ibnu

Mas'ud berkata, nKami berperang bersama Rasulullah SAW dan

kami tidak bersama isteri-isteri kami. Lalu kami ingin mengebiri

diri kami Maka Rasulullah melarang kami melalcukannya,

kemudian beliau me,lnberi dispensasi kepada kami mhrk menikahi

perempuan sampai batas waktu terteilttr dengan mernberi sesuatu

(maha1)'"(lrol

t'0 
- Al Mttsaad l: 13-14. Ib,nu Harnbal rneriwayatkannya dilam Al Munad 5: 23G

237 dfri Yatrya dari Ismail bin Abu Khalid secra ringkas sampai redaksi, 'Maka beliau

meluang kami metahrkmnya' Ia juga meriwaydkurnya 6: 37 dari Muharrunad bin
\-rbaid dtri tsrnail dengan ldalsi yurg purjmg dengrr redalcsi, "Dengan pakaian"

sebagai ganti "deirgur mernberi s€suatu". Ia menanrbahkan.' Kernudim Abdullah
membaca ayat: "Hai orotg<rnang yang beriman, imganlah leamu haramkan apaapa
yang baik yang Telah Alloh hololkort bagi lumu, dot janganlah konu melampaui batas-

Sesungguhnya Allah tidok nwry*oi orqryarurilg yatg melanpaui batas." (Qs. Al
Maa'idah [5]; 87). Ia juga nmiwayatkannya 6: 79-80 dari Waki' dri Ibmu Abu Khalid.
Dan juga Bt-t+Z-t48-drri Yahya bin Talwiyt dri Ismail dari Qais df,i Ibnu Mas\rd
dengan redaksi yang sama.

Al Butfiad meriwayatlannya dalam .Slraiif,aya 7: 4 dari Muharnmad bin Al
Mutsanna dari Yahya bin Isrnail seperti riwayat Ib,nu Harnbd dari Yahya. Dan juga dari

Qutaibatr bin Sa'id dari Jarir dari Ismail se,perti riwayat Ibnu Hanrbal alad Muhammad

bin'Ubaid. Dur juga 6; 53 dari Armubin'Arm dri lftalid.
Muslim meriwayatkannya dalan Shahih-nya l: 1022 dsri Muharrrnad bin Abdullalt

bin Numair dari Al Hamdani dari ayatrnya dan Waki'serta Ibnu Basyir dai Ismail. Dan
juga dari Utsman bin Abu S)'aibah dari Jarir datri Isrnail. Dan juga dari Abu Bakar bin
Abu Syaibah dari Waki'dari Isrnail dcngur redaksi )rang s8rna.

Al Qnrtlrubi mengutipnyadarinya dtdranAlAhlcant 5; 130.

As.suyuthi mengutipnya dcdlam Ad-Dun 2: 140 dari Abdurrazzaq, Ibnu Abu
Syaibah, Al Bukhri dan Muslirn Dm juga 2:307 pafu suratr Al Maaidah ayat 87 dari

Bulhari, Muslinr, Ib,nu Abu S)'al:bah, An-Nasa5, Ibnu Abu Hatirrt Ib'nu Hibban, Al
Baihaqi (&lamsnzaz-nya), Abu Asy-syaikh dm lbmu Mardawaih.

Ibnru l&tsir juga mcriwayafikannya dg,iam At-Tafsrr 3; 160 dri Su$an Ats-Tsauri

dan Waki' dai hmail bin Abu Xhalid dri Qais bin Abu Hazim. ta juga mcnyebutkan
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431- Al Qurthubi: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Mudah telah dinasakh dengan tslalc, iddah, dan fadsan.(43r)

,*91 #;51'e+i,I {iE'& W{ A y
,9,Fffi'$4i51 ffS s # ;Kfr' tl i;
€i j,t;3 !6 giy,"ti;S;E gU W

{@ 'brt$
(Danbmangsiapadianurakanw[orutgmqdela]yang
fidak atl<up pubelani aanny a unatk mmgawini w anitn
mq delca logi b erimm, ia boleh mengawini w aritn y dng

bqiman, dori fudah.bud,ak y ar.g l<anau miliki. Nldh
mangetalrui l<elm.uwvrw; sebahasiern l<anw ddaldh dfrri

sebalwgi.Nr yolng lain, kmena itul<awnilah mselq ilengan
seizin hnfl mqe@ df,rr berilf,h naskawii mnel<f, ...)

(Qs. An Nisaa' [4]: 25)

432- N Bukhari: Ibnu Mas'ud me,lnbeli budak perempuan, lalu ia

mencari pemiliknya selama sahr tahun, tapi ia tidak

menemukannya. Rupanya pemiliknya hilang. Maka ia memberi

satu dirham dan dua dirham sera)ra mengatakan, "Ya Allah, ini
untuk fulan. Jika si fulan datang, maka untukku dan menjadi

kewajibanku." Ia berkata, "Lakukanlah seperti ini terhadap barang

temrr*.rrl45 (432)

riwayat-riwayat Bul,rhari dan Muslim lalu bedotq 'Ini berlalor sebelum nikah Mut'ah."

"' - Ahlcam 51 130. Ia menyebutkan arti ini pada pernbahasan lain pada (uz) 5; 13 I .

As-suyrthi meiryebutnya dalalrr.Ad-Durr2: 140 dari Abdunazzaq, Ibnu Al Mundzir
dan Al Baihaqi.

r15 Ibnu Hajar berkata duJraun Al Fct[, 'Perbuatann]xa ini termasuk dalam hukum
barang temuan, loreira ia meiryuruh mensosialisasikannya selama satu tahun dan
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433- Ibnu Ifttsir: Abu umar berkata: Imam Ahmad bin Hambal

meriwayatkan: Muhanrmad bin Salamah menc€ritakan dari Hisyam

dari Ibnu Sirin dari Ibnu Mas\rd, ia bertata" "Diharamkan pada

budak-budak pcre,rnpuan scpcrti yang diharamlon pada wanita-

wanita me,ldeka kecuali jumlah6yra.'@r)

434- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim be,ltata: Abu Zrt'ah menceritakan

kepada kami, Musa bin Ismail meirceritakan k€pada kami, Hammad

bin Salamah menceritakan kepada karni dari Qatadah dari Affiullatt

bin Abu 'Anbah:-atau Utbah- dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa ia ditanya tentang s"orairg laki-laki yang mcmadu dua orang

saudara per€mpuan. Maka ia tidak meoyukainya (tidak

membolehlcannla): Kemudian si penanya b€*ata kepadanya'

.Altah SWT barfirman, "'Hq iKf, ( 1y <t**"*ti budak-budak

yang kamu miliki)." Maka Ibnu Mas'ud b€*ata kepadanya,

"Ontamu adalah termasuk budak yang kamu ,oi11i'r(a3a)

435- Al Qurthubi: Ad-Daraquthni me,ngeluarkan hadits Mishal dari

hadits Ibnu Mas'ud. Di dalamnya disebutkan:

Maka Rasulullah SAW bertaqa, "Siapa yang 'il'u menikahi

perempuail ini?,, Makt laki-laki tersebut berdiri lalu berkata, "saya,

wahai Rasulullah." Nabi bertanya, "Apakah karut memiliki harta?"

Ia menjawab, "Tidak, wahai Rasutullatr." Nabi bertanya lagi,
'"Apakah kanu bisa membaca sebagian d&ri Al Qur'an?" la

menjawab, ,Ya, surah Al Baqarah darl Al Mufashshal (surah-surah

meirggunalonnya setelah itu. Jika pernili}mya daturg maka huhng budak perenpurt

terseoiut meniaii tmggungiawab pJrnitil"p Tapi Ibnu Masbd b€rni6t mcnjadikannya

;t"g.t seaeUn. ft" p"r,itil"l'" membolehkmnya ketika- telah datmg' ia akan

men;€roleh patralurya ban jika tidak membolehkannya, mrl3a uusmnyr terserah si

pg;fu sedelcah, a- mt*i budak tersebut menjadi tanggung jawab pemili*nya'"

(Fathul Bari 9:379').- 1t2 - Shahri-nya 7: 50.rr 
--1r1'rg. 21. ZZg. As-suytrthi mqrgutipm),s dalun Ad-Dwr 2: 137 dari lb'nu Al

Mundzir d8n Al Baihaqi (d"ld Szzaz-n1na)' t'p' 
'1"'tidak 

rmcrurhnya baik dalam

Musnad Ib,nu Mas\rd dari Musnad Ibmu lIambal.-'---i-31 
-i"fri, l: 2?2. As:Suynrthi mcngrrtiprya ddam Ad-Dwr 2z 137 dari

Abdurrazzaq,IbnuAbus},altah,'Auauinrrumai4IbnuAbul{dimdanAth.Thabrani.
Al Qnrttrubi mcnyebutlumya drJiamrrAl Ahhan 5: 117'
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pendek)." Mal<a Rasulullatr SAW bersabda, "Aht telah

menikahlranmu dengannya dengan maharaya lumu membacakan

*qaaanya dan mengajarkan kcpadotya Jiko AAah nqnberimu
relci, kanu lrorz.ts nengantiltya.' lvlaka laki-laki tersebut

mcnikahinya dcngan rnahar scbagaimana telah disebutkan.(a3s)

8i ti J3- l* iSd\,, (;J irg'e-ATi,r, . !
{@ ...'vtatelA*4;i{r

(... Ddn a|dbilc- mueka talah mal$aga iliri ilengolnliolwin,
lerrudi,an nrl.:elca melalai<an pefuaan y mg Wi [{mf,],

mal<f, atns mnela separo lwle;rn.mJ dorilwllrurnwn wanita.
wanita rnr.r.r:ilel<a ydngbasu.ani ...1

(Qs. An,Nisaa' l4l:.251

436- Attr-Thabari: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia bertata: Jarir bin Hazim

mengabarkan kepadaku bahwa Sulaiman bin Mihran menceritakan

kepadanya dari Ibrahim bin bid dari Hammam bin Al Harits

bahwa An-Nu'man bin Abdullah bin Muqarrin bertanya kgpada

Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Budak perempuanlu melalnrkan

zilna."

Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Deralah ia 50 kali." [a berkata, uTapi

ia tidak muhshan." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Muhshan-nya
adalah lslam-nya.'(a36)

t" - Ahkarn 5: 134-135, dan setelatrnya; Ad-Daraquthni bedota, 'Utbah bin As-
Sakan menyetrdiri dalam periwayatannya, ia seorang perawi yang ditinggalkan haditsnya
(Matrtk Al Hadiu)." Redaksi sebelunmya adalah, "Mereka yang membolehkan
pemberian mahqr tersebut menganrbil dalil dengan hadits Sahl bin Sa'ad ...."

435 - Jami'8: 200. Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Basys),ar dari Abdunahman
dari Su$nn dari Hammad dari Ibrahim secara ringkas. Dan, juga dari Ibnu Al Mutsanna
dari Muhamrnad bin Jafar dari Syubah dari Harnrnad dari lbrahim.

IlI_

TafsirlbnuMas'd



437- As-suyrthi: Ibnu Al Mrmdzirmengeluarkan dari Ibnu Masbd:

Tentang firman Allah SIVT: A #,a;51 &t V, J3.!43
' ,rl1{Jlfiaka atas ncreka sE)aro kthtman furihufunanwanita-

wanita merde.kt yang bersuani): Ia berkatU '50 dera, tanpa

pengasingan dan rajarn."('r?

{ @ FYi#' 6;"'& gfr '-* a qt . .Y
(... [Kebolehan nengawinifudakl ia+ adalahfugi oran'g.

otcng yong talatkE$dol<psulitm narfaga diri ldari
pe$uatan tinral ili artarantu, dmkpsabdr(m iatlebihbaik

baghnu...) (Qs. An Nisaa' l4k 25)

438- As-Sulnrthi:. Ibnu Al Mundzir mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud ia

berkata, "sesunggubnya Allah menghalalkan menikahi budak-

budak perempuan adalah bagr orang )ang tidak--gnampu

memberikan mas kawin png culup untuk wanita merdeka lagi

beriman dan takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan

zinal'rr(4ra)

439- As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir mengeluarkan dari Ibnu fvfas'uA: ilj
'!€J'81# (Dan kesabaran itu tebih baik bagimu) ia berkata,

As-suyrttri mengutipnya darinya dalarn Ad-Dun 2: 142; dal dri Abdurrazzaq,
Abd bin Humaid, Ibnu Al Mrmdzir dan Atlt-Thabarani.

Ath-Thabari juga meriwaldkan dalam ll Jami' 8:200 dari lbnu Hurnaid dari Jarir
dari Muglrirah iari tUratrim dari Alqamah dari Abdullah, "Mulahutnya adalah

Islanmya." Ia juga meriwayatkannya 8: 201 dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i dri Yahya bin
Abu Zaidatr dari Asy'ats dari Asy-Syabi dri Abdullah. Redalsi awalnya adalslu 'Budak
perernpuan ...." Dan juga 8: 199 dari Muhalnrnad bin Abdullah bin Buzsi'dari Bisyr bin
Al Mufadhftal dari Satd dri Abu Ma'syar dari lbrahim dri Ibnu Mas\d.

As-Suyrthi mengutipnya dalun Ad-Durr 2: 142 dai 'AM bin Humaid.
Al Qurthubi meirpbutkannya dalam ll Ahkan 5: 143 dan Ibnu Katsir dalam lr-

Tafsir2:228.
Al Baglrawi meriwayatkumya dalam lI Ma'alim l: 4?-6.Ibmu Itlaebd berkata,

'Mereka (budak perenpuan) masuk Islam."
u'-Ad-Dunz:143
o'-Ad-Durr2: 142.
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"Yalxti, bersabar itu lebih baik daripada mcnikahi budak-budak

PaenPsa11.n(4le)

,H\ rL3$ #91 $LU { t}1r; <)-51 W- y
':'l "ol:F*l W { tt&,iV &'zi?- 69s 6 $ y

{@q'&,6(
(Hai ontng- o6sng y NJg bcrhun, i anganlah l<fr nw saling

nenwl<anlwta sesoruafiw ilengan ialaq ydrrgbdtil, kr,c.zu,li

dors* ialarr pemiagaan ydngbedalca- dengart su,la scfirurt'

su.l<a d.i arfiaral<mtnu. Dan iarrganlahkanlru. menrfrl.ntruh

ilirhrru,; Senrngguhnya dJllah dd*lah lvlalw P eny ay ang
lcepadanw) (Qs.An Nisaa'[4] t 29)

3153i5i'#ti'{?t#.I}

440- Ibnu l(atsic Ibnu Abu Hatim berkata: Ali bin Ha$ Al Maushili

menceritakan kepada kami, ia bertata: Ibnu Fudhail menceritalcan

kepada karni dar.i Daud Al Audi dari 'Amir dari Alqarnah dari

Abdullah, iaberkata:

Ayat ini mtrtkam,ndakdt-nasaHt, dan tidak alszrndi-nasafu hingga

hari kiamat.({)

&q';c
{@ qf{afr'r'.-&lii

(Jil<rl<amu mmiauhi ilosa-dosobesar di urtara dos*dosa
y ang ililar ang lsnw menged al(f,rJrry a, nisccy a llornJi hapus

"t -Ad-D.o2:143.* - Tafsir 2: 234. As-suytrttri meriwayatkannya ddarn Ad-Dun 2: 143 dari Ibnu
Abu Hatim dan Ath-Thabarani. Iaberkatg nDengan sanadyangshahih."
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kcsalalwrJ-lcesalalhowrnt,[das,dosmwyffigkcci[dff rl<mttti

maxidurl- lcarmu ke tenrp I orrrg truilia [srrga])
(Qs. An-Nisaa' [4]: 31)

441- Ath-Thabari: Abu Hisyam Ar-Rif i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Wald'me,lrceritakan kepada karri, ia be*ata: Al A'masy

me,lrceritakan kQada tcami aari Ibrahim, ia bertata: Alqamatr

me,nceritakan kepadaku dari Abdullah, ia berkata: "Dosa-dosa besar

-{isebutkan- dari awal surah An-Nisaa' sampai ayat: lffi6y
'l13#l7i? (Jika kanu meniauhi dosa4osa besar di

antara dosa-do s a yang dilarang kamu mengerj akannya) )'(aD

at 
- lami'8: 233.Ia juga meriwayatlonnya dari Ar-Rifa'i dari Abu Muawiyah dan

Abu Khalid dar'i Al Alnasy. Dan juga 8:233-234 dri Ibnu Humaid da.i Jarir dari

Mughirah dri Hanrnad dri Ibrahim dari Ibnu Mashd, dengan rcdalsi.' .'. Antara
perrbuka (awal) surah An-Nisaa' sanpai 30 a1,at selanjutnya. Di antaranya.' "Jilra kanu
menjauhi ...". Dan juga dari Ya'qub bin Ib,rahim dari Husyaim dari Mughirah dari

Ib'rahim dari AMullah, dengur redaksi, "Dui awal surah An-Nisaa'." Dan juga dari Al
Mutsanna dari Adam Al 'Asqalani dari Syrbah dui 'Astrim bin Abu An-Najud dari Zin
bin Hubaisy dari Ib,nu Mas'gd dengan redaksi, "... sanpai 30 apt darinya" Kernrdiur ia
mernbac&' "Jilu kmu manjanhi ...". Dan juga dari Muharnrnad bin Basyqro dai
Abdunahman dari Sufipn dri AI A'rnasy dari Abu Adh-Dhuha dari fvlasruq dari

AMullah, 'sanpai 30 ayat fuin),a". Dan juga dari Ibrnu Basysyar dai Abdurrahmut
dari Su$an dri Hamntad dari Ibrahim dri Abdullah dengan redalsi ymg sarna Dan
juga dari Al Mutsanna dari Hajjaj dari Hsrmnad dri Ibrahim dari Ib,nu IUasbd dengur

redaksi )xang sama" Dan juga dtri Al Mutssrna dri Ib,nu Waki' dari Mis'ar dari 'Ashim
bin Abu An-Najud dr.i Zir. bin Hubaisy dari AMullah de'ngan rcdakli, "Awal ayat 3G
an". Dfli juga dri Abu As-SaIb dari Abu Muawiph dari Al Alnasy dri Muslim dri
Ma.snrq dengrr rcdafisi, 'Abdutlah ditrrf t€ntang dosadosa besar. Maka ia me,njawab,

"Antara awal surah An-Nisaa'sampai awal ayat 30-an."
Ibnu Katsir mengutipn),a drinya dalam At-Tafsir 2:245-256.
As-Suynthi juga mengutipnya drinya dalam. Ad-Dun 2: 1481, d8n dsri 'Abd bin

Humai4 AlBazeu dan'Attr-Thabarani, de,ngan redaksi, "Bahwa ia ditamyatentang dosa-

dosa besu ....n Dan juga darinyq Abd bin Humai4 Ib,nu Al Mrmdzir dan Ibntr Abu
Hatim dengan redaksi, nDari awal surah An-Nisaa'sampai ayat ....u

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustailrak l: 59 dari Abu Bakr Muharnmad
bin Abdullah Asy-Syaf i dri Istraq bin Al Hasan dari Abu Hudzaifatr dari Suffm; dan

dari Abu 7al<aiya Yatrya bin Muhammad Al 'Anbari dari Muharnrnad bin Abdussalam
dri tshaq bin Ibrrahim dari Waki'dri Su$an dari Al Alnasy dari Abu Adh-Dhuha dri
Masrtrq dri Abdullah deirgan r€dalci A1lat dE dengan redalsi, '30 ayat". Ia menilainya

Shahih dan dipertuat oleh A&-Dzahabi.
Ib,nu Al Jauzi menyebutkmnya ddun lv-fud 2: 66 dan Al Qrrthubi dalam lI

Alrlcott 5:159.
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442- Ath-Thabari: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
bertata: Husyaim me,lrceritakan kqada kami, ia berkata: Mutharrif
mengabarkan k€pada kami dari lVabrah bin Abdurratunan dari Abu
A6-Thufril, ia bertata: Abdullah bin t\[as'ud b€*at4 ,,Dosadosa

terbesar adalatr: syirik kqada Allab berpuhu asa dari rahnat
AllalL putus harapan dari rahnat Allah dan merasa aman dari
61furA,lt6.n(e2)

Al Baghawi meriwaptkmnya dcngan r€dsksi ymg sama ddan. Al Ma,alim l: 429
dengan redal6i, "Apa yang Allatr larang dalam qurah ini sanpai ayat, ,,Jilw lcamu
menjauhi dosa4osa besar di antara dosa4osa yutg dilarang kanu mengerjalconnya,,
adalah termasuk dosa-dosa bcsu.

As-suynthi mengutipnya dengan redaksi ),mg sama ddan Ad-Durr 2t l4B dai,
'Abd bin Humaid dengan redaksi, "Bahwa ia ditmya tentang dosa-dosa besar, maka ia
menjawab, "Bukalah surah fui-Nisaa', apa )ang disebutkan sampai 30 ayat adalah dosa
besar." Keinudian ia membaca a)rat sebagai pembenran dri ucapanny4. Jitq kamu
meniurhi bsa&sa besar di oiqa dosa4osayang dilarang kanrumangerjalwnnya.

"" - Jami' 8: 243. Ia juga meriwayatkannya 8: VlZ dxi Ibnu Humaid dari Hikam bin
Muslim dtri'Anbssah dari Multsrif dari Wsrah dri Ihnu Masbd dengan perbedaan
pada urutannya tanpa rneiryrbut kda "Paling besd. Dan juga B: )43-144 dari Abu
Kuraib dad Abu Muawiyatr dfii Al Alnasy dfii wabrah. Dan jugp dri Abu Kuraib datr
Abu As-Sarb dui Ibnu I&is fui Muthanif dri urabrah dari Abu Ath-Thufail dri
AMullah. Di dalumya disebrdcm 'hlhls asr" scbagEi ganti dui 'hrtus huapan'r. Dan
juga dari lbnu Al Mutsanna dai Wahb bin Juir dri Syubah dari Abdul Malik dari Abu
Ath-Thufail. Dar juga dari snrtah dari Al Qasim bin Abu Bazzah dd Abu Ath-Thufail
deirgan redalsi )ang sarra. Dm juga dri Ibmu Al Mutsmna dsri Muhamrnad bin Ja,far
dari Syubah dgi Al Qasim dengm rcdalsi )rug sana- Du juga dari Ibnu Waki' dari
aphnya dtri Al Mas'udi dari Furat N Qazzaz dri Abu Aft-Thufail. Dan juga dari Ibnu
Humaid dri Jarir dni Ab&l Aziz bin Rufai' dui Abu Ath-Thufail. Di dalannya
disebutkan, "Mernbrmuh jiwa ymg dihararnlon Allah" sebagai ganti dari "Putus asa dari
raknat Allah'. Dan juga diriwayatlmanya dari Muharrnad bin Unrarah Al Asadi dari
Abdullatr dari S)raiban dari AI Alnasy dari Wabrah dsri Abu Ath-Thufail dengan
redaksi, nDosa paling besar adalah.' syirik kepada Allah' saja. Dan juga dari Muharnmad
bin Umarah dari Abdullah dari Israil dari Abu Ishaq &ri Wabratr dari Abu Ath-Thufail
dengan redaksi yang sama. Ia juga meriwayatkmnya B: 246 dari Al Mutsanna dari Abu
Hudzaifah dari syibl dari Abu Najih dari Mr{ahid dri Ibnu Mas'ud dengan redaksi,
"Dosadosa besar ada tiga" tanpa lcata "Syirik k€pada Allah". Di dalarnnya disebutkan
nPutus asa" sebapi garti dari 'Puhrs harapan".

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 2: ?A3, 245 dengaln r€daksi,
"Dosa-dosa terbesar adalsh ....'

As-Suynthi juga meirgutiprya dzlam Ad-Dw 2: 147; dan dari Abdurrazaaq, 'Abd
bin Humaid Ibnu Al Mrmdzir, Ath-Thabarani dan Ibmu Abu Ad-Dunya (dalam lt-
Taubah).

Ibnu Al Jauzi meriwayatkaurya ddarn Az-zad 2: 65 dan Al eurthubi dalam lI
Ahlcam 5:160.
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U3- NBag[awi: AHullah bin Masbd berkata: Sesungguhn]'a di antara

dosa teftesar disisi Allah adalah orang yang dikatakan kepadanya

(diingstkao), nBertakwalah kepada Allah!", tapi ia justnr

mengatakaq "Unrslah dirimu t*6;i. n('|a3)

{.44- thlu Al Jauzi: Dosa{osa besar ada 11 (sebetas): Menyetutukan

Allab dlfiaka kqada kedua orang tu4 strmpah palsrf me,rnbunuh

orang, memakan barta anak yatim, memakan riba, Iari dari medan

peran& me,nuduh pfiempuan baik-baik (melakukan ailrr),

ke.saksian palsu, sihir, dan khianat.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas\rd.Grr)

445- Al Hakim: Abu Al 'Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan

kepada kami, Abu Al Bulfimi Abdullah bin Muhammad bin

Sfkir menceritakan kepada kard, Abu AMullah Muhammad bin

Bisyr Al 'Abdi menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam

menceritakan kepada kami dari Ma'an bin Abdurahrnan bin

Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia

berkata:

Dalarn surah An-Nisaa' terdapat 5 ,yrL aku tidak gembira

meskipun aku memiliki dunia dan seisinl'a (dibandingkan dengan

melakukan lima hal ini): '

--),ans pertama- -3e 3{<3 &{'#t1i;iLti,;t:1 ;'y

@ L-t{efr ruvn3#g (Jika kamu meniauhi d.osa-

dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu

mengerjakannya, niscrya kami hapus kesalahan-kcsalahanmu

[dosa-d.osamu yang kccilJ dan kami mavkkan kamu ke tempat

yang mulia tsurgaD. -kedua- in o$':1;3W'rt{zS';tf!tt
@ f.U; (AT i u9 ij\i\+'ira'^%- 1jurrrgsainvo Attah

tidak menganiqn seseorang walaupun sebesar zarrah, dan iika
ada kebajiknn sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat

u' - Ma'alim l: 162. Atssr ini tcldr die€butkm sebclunmya Pada surah Al Baquah
ayad2O6.* -tudz:6.
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gandalrannyd dan memberikan dai sisi-Nya pahala yang besar.)

-ketigd- {6_ #- :$ r:it';55 l,"nA tJ'rt{ at 
-6g

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengamryni dosa syirilc dan dia
mengampuni segala dosayang selain dari tsybikl fru) 

-kempat-4;a:4';'Lt trfrE 5$1&af;W-E3L;{i 1i
@ (4tV$iilEJ'JFlt (Seiunssahnya Jikatau merekn

letilil menganiaya dirinya datang lcepadamu, lalu memohon ampun

kcpada Allah, dan rasulpun menohonkan ampun untuk mereka,

tentulah rnereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi

WhoPenyayang)-kelima- ;L$-'iifr ?$r|f.fi ffi fi
@ ,:;t6il^i +-,|-frtl <oii barangsiapa yans menserjaru,
lcejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun

lrepad.a Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang).

Abdullah berkat4 *Aku tidak gembira meskipun aku memiliki
dunia dan seisinya. r'('us)

as - Mtutadrak 2: 3O5. Dalam riwayatnya ia mendatruluhn ayat 40 atas ayat 31. Ia
Hata, "Sholih, jika Abdurrahmur mendeirgar dari alahnya,'. Adz-Dzahabi

,ra dengan mengatalcan, "Masaldr ini dipcrselisihkan."
Aft-Thabari meriwayatkann),a dalarn li Jani'8:256-257 dsri Al Hasan bin Yatrya

dari Abdurazzaq dari Ma'mar dari seorang laki-laki dari Ibnu Mashd. Di dalanurya
disebutkan, "Orang-orang yang beriman kcpada Allah dan para rasul-Nya dqn tidok
mqbeda-bedakan seoranpun di antara mereka, lelak Allah akan memberilcan kepada
merelu pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengamptm lagi Maha Penyayang," (ayat
152) sebagai ganti dari ayat(64).

Ibnu Katsir mengutipnya dari keduanya drJiarn At-Tafsir 2: 178 de,ngan dua
redaksinya.

As-Suyuthi murgutipnya dari keduanya dalan Ad-Dun 2: 145; dan dari Abu
tlbaid, Sa'id bin Manshur (Dalarn Fadhsil-np),'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir,
Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Asy-Syt'ab'l dengan redaksi riwayat Al Hakim,
tanpa mendahulukan ayat 40 dan tanpa mengulang kata "Aku tidak senang meskipun aku
memiliki dunia dan seisinya", dan dengan tarnbahan, 'Aku telah mangetahui bahwa para
ulama apabila melewatinya (membacanya), mereka mengetahuinya" setelah kata ini.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlcan 5: 161 seperti riwayat Ath-Thabari
secara ringkas.
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t @ " 4t-g u-'iitl;1fi""'\
(... Dut nwhonlah@ado Nlah *fugiffi duikawfu'

Nyc ...) (Qs. An Nisaa' l4l:321

446- At-Tirmidzi: Bisyr bin Mu'adz Al 'Aqdi Al Bashri menceritakan

kepada kami, Ilammad bin Waqid menceritakan k€pada kami dari

Israil dari Abu Islraq dari Abu Al Ahwash dari AbdulldU ia

berkata:

Rasulullatr sAw b€rsabda,'ot'r,*ip. t'q&r bfi ,43,6'uirr rrli
gir'$4r g:tr;$'$li,JV (mntalah kepada Att;rh sebagian dari

lcarunia-Nya, karena Al.lah ,Azza wa Jalla suka dimintai sesuatu.

Dan ibadah yang paling utama adalah menunggu ketapangan).(@

s26(:,-ZJ\ r6t:t 6.gt,s) :,(*t )
{@ "}ru"

(... Tetartga yorJg del<at ilan tcungga yorrg iorrth dfii
' temfii seiowat...) (Qs. An Nisaa' [4]: 36)

447- Ibnu Katsir: Jabir Al Ja'fi mengatakan dari Asy-Syabi dari Ati dan

Ibnu Mas'ud, 6fr1rs;2$13 (Tetangga yang dekat): Yakni,

perempwm (isteril.teo

448- Ath-Thabari: Ibnu Waki' msnceritalgn kepada kami, ia berkata:

A1lahl<rr menceritakan kepada kami dari Sufyah dari Jabir dari

'Amir atau Al Qasim dari Ati dan Abdullah: 
=J{i\?.6f,

* - Shahih-aya 13: 7?-78. Ia mernvonisnya dha'if dfri bcdota' 'Abu Nu'aim

mcriwayatkan hadits ini dri Israil dari Hakimbin Jubair dsi seorurgldd-laki dad Nabi

SArf,rI secara zrzrsal lladits ini lcbih menycnrpai hadits sla&li.'
Al Q,ruttrubi nrngutipnya drinya dalam ll Ahlcottr 5: 164 dm As.Suyuthi dalam

Ad-Dtn 2: 149 sccra ringfos tmpa katq nDur ibadatr paling utarna ...."
t'-Tafsir 2:261.

TSstuIbnulvlas'ud q7 I



(Dan tenan sejmvat): Keduanya be*ata, uYaitu perempuan

(isrcri;'"t+tol

449- Aft-Thabari: Al Mutsanna meinccritakan kepadalu, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kqada kami, ia berkaa: S1larik

menceriakan kcpada kami dari Jabir dari 'Amir dari Ali dan

AMullah, keduanya bcrtata: +i\y"6$ @an tenan

sejmtat): adatah teman yang saleh (temm baik;.orel

u +43Q ;,'45ic ii oV\l J\i:.&-J ririS; )
{@t )r;fi'fi

(Sesra€gulvrya Nlah ddak rmr,ngafliayd seseororrJg

wolmrym xbesar zanah, dffrii/rc- fu}rlbaiilsmJ seb{ato,r

zanah, niscaya lJllah al<orr nnelipu smdf,lsrrfiya ilmt
rnerrtelril<an dari sisi-Nyc pahak yang besorl

(Qs. An.Nisaa' [4]: 40)

450- Ath-Thabari: Al Mutsanna meirceritakan kepadaku, ia be*ata:
Muslim bin Ibrahim menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Shadaqatr bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amru menceritakan kepada l<ami dad Tadzan, ia bertata: Aku

N - Jami' 8: 342-343.Ia juga meriwaya*annya dari Al Mutsanna dari Anru bin
'Aun dari Huqraim dari sebagian sahabatnya dri Jabir dari Ali dsr Abdullah deirgan
r€d8ksi yang 6ama.

As-Suyrthi mcngutipnya darinya ddun Ad-Dtrr 2z 159; dan dari Al Fi4,abi, 'Abd
bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani.

Al Baghawi meriwayatkannyt dalam Al Ma'alim l: 437.Ia menambahkan, "Yang
selalu bersamanya di sampingrya."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyrdalamlv-fud 2: 80 dcngan rcdaksi, "Isteri.n
Al Qnrttrubi jugameriwalatkannya ddamAlAhluttt 5: 189.
Ibnu l&tsir meriwayatkann)'a ddam At-Tafsir 2:263 dari Ats-Tsauri dari Jabir Al

Ja'fi dari Asy-Slabi dari Ali dan lbnu Mas'ud scpcrti riwayat Ath-Thabari.
ae 

-Jami'8:341.

L
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menemui Ibnu lvlastrd lalu ia berkat4 uPada hari kiamat nanti Allah
akan menguryulkan sehrnrh rnaffiIuk terdahulu dan terte,mudian,

kernudian yang me,n)leru dari sisi Allah" Iktahuilah, barmgsiapa
yang menuhrt kaidakaditao, hendaklah ia mendatangi hatnya lalu
meirgambilnya'."

I(atanyz melanjutkan, "Maka demi AllalL seseoraug akan gernbira

l<arcna ia bisa mendapatkan haknya pada ayabnya atau auakrya
atau isterinya. Ia bisa mcndapatkaoqra darinya meskipun sodikit.
Penrbemaran hal ini t€d4at dalam-firmao Allah SWT: .r'ii6|
@ 63{3-$ #S- ffi{(iJ1ii rA (Apabita,inirorou
ditiup Malu tidaklah oda lagi pefialian nasab di antara mereka
pada hari itu, dan tidok ada pula mereka saling benanya.) Maka
dikatalcar kepadanya, "Berikan kepada mereka hak-hak mereka.',
Maka ia berkata, "Wahai fthan, darimana aku bisa memberikannya
sedang dunia telah sirna?" ldaka Allah berfirman kepada para

malaikat-Nya, "Lihatlah amal-amal saleh pada hanrba-Krr ini dan
berikanlah kepada mereka-n

Jika masih tersisa kebaikan padanya sebesar biji sawi, maka
para malaikat akan ffita ian Allah lebih mengetahui hal
tersebut-, "Wahai Tlftan kanri, kami telah memberikan hak
kepada setiap orang yang m€,milikinya dan hanya tersisa padanya

kebaikan sebesar biji sawi-"

Maka Allah berfirman kepada para malaikit-Nya, "Gandalanlah
untuk hanrba-Ku dan masukkanlah ia ke dalam surga berkat
Rahmat-Ku". Pernbe,lraran atas hal ini adalah firrnan Allah SWT:
q;; f;J'tl u 9 i3 Q s'i'z% it ;rg'i'r', 3@,Sg;{ .i'fr 

i,y
(Sesungguhnya Allah fidtk menganiaya seseorang walaupun
sebesar zanah, dan jika ada kebajiknn sebesar zarrah, niscaya
Allah alran melipat gandakutnya ldan memberikant dari sisi-Nya
pahala yang besar) 1akni Dia akan menrberikan S*g"l.,,t Apabila
kebaikannya habis semeotara kebunrkan-keburukannya masih ada,

'" B"g* ini diulurg-ulang dengan redaksi ng saona pada Al Jani,8:36E.
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para malaikat al<an b€*ata -dan Allah lebih mengetahui hal

tersebut-, "Wahai Tuhan kami, kebaikan-kebaikannya telah habis

sedang kebunrlran-keburukannya masih ad4 dan masih banyak

)rang meNnmfirt padanya." Maka Atlah berfirman, "Gandakanlatr

dosadosanya dengan meogunbil dari dosadosa mereka dan

trlislah untuknya satu tiket ke neraka."

Shadaqah berkata, "Atau $rat jalan ke u€,raka."

Shadaqah ragu mana yang diucapkan oleh lbnu Mashd.(aso)

a$ 
- Jami'8:362. Ia juga meriwayatkannya 8: 364 dri Muhammad bin Ubaid dari

Harun bin 'Antarah dari Abdullatr bin As-SaIb darr Tadzn. Sazad pertamanya maihul,

Redatcsinya, "Tangan harnba laki-laki dan harnba p€rerpuan dipegang pada hari kiamat

lalu ada yang m€,rur€ru orang-ormg terdahulu dan terkemudian.' Ini fulan bin fulan.

Barangsiapa yang merriliki hak padanya, hendaklatr merdatmgi hakn1a." Maka seorang

p€rernpuan genrbira karena ia dapat menganrbil haloyapada ayahnya atau Pumn)ra atau

saudara laki-lakinya atau suaminyr.' Kemudiur Ibnu Mas\rd membaca ayat A:il i;
jiSi(Maka tifoklah ada lagi prlaliat nasab d.i aatara mreka pada hai itu, fun tidak
ada pula merelu sali.ng bertanya.). Maka Allah meirgarrpuni sebagian dari hak-hakl'lya
yang Dia kehendaki tapi tidak memb€ri anpun sedikit prm pada hak-hak manusia. Lalu
Dia menghadap lcspada manusia dan berfirman, "B€ril@t hada manusia hak-hak

mereka." Maka ada yang mengotakm, "Wahai Thhan, atal t€lah kehilangm dunia"

darimana aku bisa mernberikan kepada merelo hak-hak mereka?' Maka Allah berfirman,

'Ambillah amal-amal salehnya lalu berikanlah kepada orang ),ang memiliki hak (yang

halcrya dirarnpas) sesuai uluran kaidakadilan yang dialami olehnya." Jika orang

tersebut seorang wali Allah dan masih tcrsisa padanya kebaikan sebesar biji sawi, Allatr
akan melipatgandakannya hingga memasul*ann),4 ke dalam Sruga.

Kanudian ia merrbacakan ayat kepada kami.' "Sesnzgguhrya Allah tidak
metganiaya ses@raflg walaupun sebesar zdtroh." Tapt jika ia soorang harnba yang

celaka para malaikat akan berkat4 "Wahai Tuhan, kebailon-kebaikannya telah habis
sern€ntara ),ang menuntut padanya rnrsih banyak"

Maka Allah berfirman, "Ambillah dari lceburulcaa-kcburulcan merels dan
tambahtranlah l<e dalam kebuntlran-lreburukonnya kemudian buatlah unfitlviya surat
jalan lce nqalca".

Ia juga mcriwayatkannya 18: 42 pada surah Al Mulninurm ayat 101 dari AI Qasim
dari Al Husain dari Isa bin Yunus dari Harun bin'Antarah dnt fudzfrt deirgan redaksi

)rang ssma secara ringkas. Dan juga dari Abu Kuraib dri Ibmu Fudhail dari Harun bin
Abu Waki' dui kdz-ur secara ringkas hingga ayrl.: '4,i- A31 X (Malca tidaklah ada

ldgi pertalian nasab di antara mereka).
Ibnu Katsir mengrtipnp darinp ddarn At-Tafsir 2:267; dan dari lb,nu Abu Hatim

dari Abu Sa'id Al Asyaj dari Isa bin Yrmus dari Harun bin'Antarah. Redaksi awalnya
adalah, "Seorang hamba laki-laki dan hamba p€rernpuan didatangkan'. Di dalarnnya
disebutkan; "Akan menjadi" sebagai ganti dari 'akan sirna". Di dalanmp juga
disebutkan, 'Maka Dia akan menghadap kepada manusia lalu menyeru, 'Ini si fulan bin

TdfsfulhnuMar'tld



;{3b iY,i+W4, ),+r, #,f nti:u,fi;,1'$ }
{@$4,

(Mfu bqctunanalcah thd'ny a onntg k{itt nrrir'-;il, apabila

t**i *rrraMrSlru, selrdrnurg salsi [tas'ull ilart dop'fia|
umat fui twrri'ir"rra364;rgLfi1- k71nw !ffiy,th4;nnadl se@ai

salcsi ofas nseko iu [vabqgrai unmtw]\)
(Qs. An Nisaa' [4]: 41]

451- Ibnu Al Jauzi: saksinya adalah Nabi umat tersebut. Lalu dengan

apaiabersaksi ? ... Bahwa ia telah meqrampaikan kepada umatnya'

Pendapat ini dinptakan oleh Ibnru Masbd dan Ibnu Jurarj (dan lain-

laimrla;'(rst)

fulan; barangBiapa ymg ffiniliki hak padanp' heirdaklah ia menganrbil halatya

p"a*p." uika'ormg-terseurt berlota, "wahai T\rhur, drmia telah sirna .-.." Di
'<lalanmya disebutkm, 'sooai todrt bmtutam)ra" s€ba8Ei ganti 'Kezalimrmya."

Iu jrg" 5: 4Eg pada surah Al Mulninuun a1'at l0l dri Ibrnu Abu

Hatim.
As-suyuthi rncngutipnya duinya dzlun Ait-Drr 2: 163 dri 'AM bin Hrmni4 Ib'ttu

Jarir dan Ibnu Abu Il"d;-R"d"tci awalnle adalsh, 'scorang harnba didmanglon pada

hari kiamat lalu ada )'mg men)'Eru ...'' Di dalururya discbutlsur, "Maka demi Allah'

seseorang alon gpnftira kmna ia bisa mendapatkan hakrf,ra pada ayahnya ...." Sisanya

r"poti ulo riw-ayat Ath-Thabui dari Al Mutsanna. Ia juga mengutipqa 5: 15 pada

r**r n Mu'minurm apt 101 dari Ib,nu Al Mubuak (dzlanAz-7*&d), Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Abu Nu'aim (dalanAl Hilyah\ dan Ibnu 'Asakir'
Al Baghawi rneriwayatkurnya dalam lI Ma'alim l: 439440 seperti riwayat Ath-

Thabari aii Al Mutsuna sanpai surah Al Mutninurm ayat l0l. Di dalarnnya

disebutkan, 'Alan menjadi", dm ietelahnya "Seorang hanrba didatangkan lalu ada yang

men)reru ....' seperti ti*"y"t lairurya. Ia juga mengrlangnya 5: 36 pada surah Al
Mutninuun ayat l0l.

Al Qurttrubi meriwayatkmnya dalam / Attkyrr 5: 196 dengan r€dat6i awalnya,

',Seorang-harnba didatargt'l pada hari kiamst lalu disuruh berdiri, kemudian ada y.ng

-*yo,iai hadapm se6nrn mamh* ...n, scdang sisarya seperti riwayat teralhir' Ia juga

meriwayatkannya 12: l5l-152 pada suratr Al Mutninuun ayat l0l dengam redaksi yang

panjang.' '.nrlnazi meriwaydlmnya dalam lI Mafotih 6: 2O4 pada surah Al Mulninuun ayat

l0l deirgan redaksi )rmg 8uD8 sccar8 ringtns. Lihat surah fui-Nisaa' alat 110.

"' - fud z: gs-ttr,.
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452- Muslim: Abu Bakar bin Abu sribah dan Abu Kuraib

menceritakan kepada kami, koduanya bertata: Abu Usamatl

menceritakan kepada karri, Mis'ar me,lrceritakan kepadaku -Abu
Kuaib ber*aA: dari Mis'ar- dari Amr bin Murrah dari lbrahinU ia

bertaa:

Nabi SAW bersaHa kepada Ibnu Mas'ud, 'Bacakanlah unfidchn."

Ia be*at4 "saya mernbacakan di hadapan Englau sedang Al

Qnt'an diturunkan pada engkau?u Nabi bersabda, "Alat suka

mendengamya dari selain aht."

Iktanya melanjutkan: Mala Ibnu Mastrd meq!ryakan dihadaparr

$nt4$yS$1Nabi dari awal surah An-Nisaa'smrBai ayat 6 uU4, t5['-t}.i
$# ;{iL lp 6l,(i{,s #,i}\(Matu bagaiffioh fiutnva

"-f 
;{3L& 6L,A{,s,\F

*""5 k$r nantiJ,'qabila trami mendawrykaa sesenrang saksi

[rasulJ dari tiap+iap umat dan kami mendataaglran lannu

[MuhamnadJ sebtgai saksi atas mer*a itu [sefugai umatmuJ)'

MakaNabi menangis.

Mis'ar berkab: ivtah menceritahn kepadalu dari ,a'frr bin Anru

bin Huraib dari ayahnya dari Ibnu tvlas'u{ ia bertata:

Nabi SAW bcrsaM4 A,.g' € t'4 ;* LK;"Me4iadi salui

terhadap merelca, selanta Atat fuadt di antara rur&a)' (Qs' Al

Maa'idatr [5]: 117) Atau, "sb/ana aht berada di tengah-tengah

mereka." Mis'ar ragu tcntang redaksinl6.6s2)

,t - Shahih-nya 1: 551. Ath-Thabari meriwayatkurnya dalam Al Jart'8:370 dari

Muhammad bin Af Mutsanna dari Ibrratrim bin Abu Al Wazir dari Suflan bin Uyainatt

dari Al Mas'udi dari Al Qasim dengan redalcsi yang sama. Di dalannp disebulkan,
,Nabi SAW menangis meneteskan air mata lalu Ibnu Masd'ud berhenti mernbaca"

seUagai ganti dari "Iriaka beliau menangis". Dur setelalmya-'Al Masbdi berkata; Ja'far

bin Anrru bin Huraits menc€ritakan keddah dri ayahnya batrwa Nabi SAW b€rsabda,
;Uolioai sabi terhadap merelu, selima aht berada di antara nw'ek*' Maka setelah

nagt@u wafatlan (o"it-y alat, Engkau-lah yag mengawasi nerelca. Dan hglau
adatah Maha h{enyabilcan atas segala sesuafit.u

syakir be*ati "Hadits iri mttrsal" . Bagur teralirir darinya juga diriwayatlun dari

Abduliah bin Muhammad Az-Zutri dari Suffar dari Al Mas\rdi dari Ja'far bin Annu bin

Huraits dari ayahnya.
As-Suyuthi meirgutipnya darinp dalam Ad-Dun 2: 164'

Ibnu iGtsir juia inengutipnla darinya 
-dalan lt-Tafsir 2: 269 sanPai kata,

"Mengawasi metreka".
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453- Al Hakim: Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'qub bin Yusuf Al'Adl
me,ngabar&an kQada kard, Muhammad in Abdul W€hhab Al

'Abdi menc€ritakan kepada kami, Ja'far bin 'Aun metnberitahukan

kepada kami, Al Mas'udi memberitahukan kepada l(ami dari Ja'far

bin Amru bin Huraie dari ayahqa' ia berkata:

Nabi SA\tr bersabda kepada AHullah bin Mas'u4 "Bacalaht'"

Ibnu Mas,ud bcrkata, "Aku membaca di hadapan engkau padahal

Al Qut'an diturunkan unhrk engkau?" Nabi bersabda,'Aht suka

mendengarnya dari selain aht.n

Iktanya melanjutkan: Ialu ia me,lnbaca dari awal surah Arr-Nisaa'

sampai ayat 
" 

.'Ft3l.196l,,€3J,: #,$ $,rrL,$y1$i
64, (Makn bagaimanakah [halnya orang kafir nanti], apabila

lrami mendfuangknn seseorang saksi [rasuu dari tiap-tiap umat

dan,knrni mendatangknn kamu [MuhammadJ sebagai saksi atas
' 

mereka itu [sebagai umatmui') Maka Nabi rnenangis bercucuran air

mata. Lalu Abdullah berhenti membaca. Kernudian Rasulullah

bersabda kepadanya, " B i c ar al ahl rr

Maka Abdullah memuji Auah di awal per{rataannya dan

menyanjung-Nya, lalu membaca shalawat kepada Nabi SAW dan

menyatakan kesaksian png benar (membaca syahadat). Lalu ia

berkata, "Kami ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama,

dan aku ridha terhadap kalian apa-apa png diridhai Allah dan

Al Qnrttrubi meriwayatkan dalarnAl Ahktm 5:197 de,ngan arti yang sama dari Abu

Al-Laits],s-samarqmdi 
-aoi n Khalil bin Ahmad dari Ibnu Mani'dari Ibtru Kamil dari

Fudhail dari Yunus dri Muhammad bin Fudhalatr dari ayahnya. Di dalannya

disebutkan.' Rasulullah SAW menangs hingga kedua pipinya basah. Lalu beliau

b€rsabda, 'Wahai T\rhur, ini adalah untuk orang-orang )ang alo berada di tengahtengah

mereka" maka bagainrana dengan oranS-orang yang tidak saya lihat?'" - --
Ibmu Katsir -oi*"y"tt*," ya dalrrn At-iafsir 2: 269 dari Ibnu Abu Hatim dari Abu

Bakar bin Abu Ad-Drmp dari Ash-Shalt bin Mas\rd Al Jahdari dari Fudhail bin

Sulaiman dari Yunus bin Muhammad bin Fudhalatr Al Anshari dari ayahnya dengan

redalGi ),ang sama. Iajugamengulangrrya4: 513 pada surah An-Nahl ayat 89.

nriS.,i"tfri *erri.rEpr,l,r aan, la-O"rr 2: 163 dari Ibnu Abu Hatim dan Al

Baglrawi 6aEg. et Ui7on) dur Ath-Thabarani (dengan s anad yang has an).

Tdslrlb,,Mas'ud f!



Rasul-Nya.' lv{aka Rasulullah bersabda" "Aht ridha terhadap

katian apaqa yang diridtwi Ibru (finmu t164.n(531

ts 
- Mttsto&ak3: 3lg. brmilainf,a slnhlhdm dipcrkuf oldr Adz-Dzatrabi.

Ae-suyrthi nrargutiprya dainya dalut ld-Dw 2: 163 dari Anru bin Huraits
sanpai kata, 'Ialu Abdullah bcrhcnti.'

Ibmu Hambal nuiwayatlcur dalam ll Murnad 6: 82 dcngm rti yang sama dri
Waki'dari Sut/an dri Al Ahusy dri Iffiim dari LJbaidah dri Abdullah sanpai
redel6i, "Alu mclihat bcliur, &mlata kedua rnatmya mcnebskan air mata" scbagai

Santi dri 'lvIah Rasulullah nrcnmgis menctcskrn air mata'. h juga rncriwayatlcumya
5: 186 dari Husyaim dari Mughirah dari Abu Razin dad Ibrnu Mas\rd secra ringlcas
dengan redaksi, "Maka lcedua rndanya mencncskur air mata'. Dan, juga 5:21$215 dr,i
Yahp dari Su$nn dri Sulaimm dri Ibrahim dri Ubaidatr dri Abdullah. Sulaiman
b€rkata' Sebagiar hadits ini diriwalatkan dri Arnru bin Munah (Ia b€rkat&' alahku
menc.€ritakan kepadah dui Abu Adh-Dhuha dri AMullatr). Syakir bcrlota, 'Sanad-
nya shahih, hanya saja terdryat png musykil di dalanrrya ... Ymg dimaksud Sulaiman
Al A'masy adalatr ia me,nde,ngr hadi6 dui lb,rahim dan sebagiannya ia dengar dari
Arnru dari Ibrahim. Musytilnya adalah pada rcdalcsi.' (Ia bcrlota'A)rahku menceritakan
kepadaku ....) Siapa png rncngatakan ini? ryalotr Al Alnasy atau Abdullah bin
Ahmad?. Barangkali dernikian halnya- Bisa jadi png dimaksud adalah bahwa Ahrnad
meriwayatkan hadis t€rsdbut dai Al Alnasy dari Abu Adh-Dhuha Tqi smad-nyt
muaqarti'."

Bukhari meriwayatkairnya dalam S&cftnt-nya 6: 45 dri Shadaqah dari Yahya dari
Suflan dari Sulaiman dari Ibrahim dari LJbaidah sqerti hadits riwayat Atmad dari
Yahya. Di dalarmrya disebutkr.' ta bcrkatq 'Ibnu Masbd bcrtenti mqnbacq tcrn),ata
kedua air mata Nabi bercucuran."

Ia juga mcriwaptkannya 6: 196 dari Muhammad bin Yusuf dri Suqnn dad Al
Alnasy dari lb,rahim dri 'Abidah dcngan redaki ),uU sama secra ringftas. Di dalanrrya
disebutkan, "Culup sanpai disini', mal<a Abdullah menoleh, t€m),ata kedua mata Nabi
berlinang air mata." Dan jup 6; 197 dari Musaddsd dari Yatrya dari SuSpn dqn Al
A'amsy dari lb,ratrim dangrr redalci )ang sama. Di dalarrrya disebutkan; Beliau
bersabda kepadakq "Berhe,nti" atau "C\rktrp!, maka larlihat lcedua mata beliau berlinang
air mata

Muslim meriwayatkannya dalam ,Sfrafui-np l: 551 dari Abu Balor bin Abu
S),aibah dan Abu Kuraib, semuan),a dari Hafsh bin Ghiyats dad Al Alnasy dari lbrahim.
Di dalanmya disebutkan, "Ahr mc,ngangkat kepalaku" atau 'Seorang laki-laki yang
berada di sampinglor mangerdip kepadaku, lalu laungkat k€palalar, maka kulihat air
rnatanla menetes." Dan juga dri Hannad bin As-Sari dan Mnjab bin Al Harits At-
Tamimi, semum),a dari Ali bin Mushir dair Al Alnasy dengian sanad ni dan reda}sinya
seperti atsar sebelunmya.

Abu.Daud meriwayatlcrmya dalam,Srzaz-nya 2: 83 dri Utsman bin Abu Sfibah
dari Hafsh bin Ghiyats dad Al Alnasy dari Ibrrahim deirgan re&Itsi )rmg sama secara
ringkas.

At-Tirrnidzi meriwayatkurnya dalam.Slciri-nya I l: 156-157 dari Hannad dari dari
Abu Al Ahwash dari Al Ahrasy dari lbrahim dri Alqamah dengur redaksi yf,ig sama.
"Rasulullah SAW mengcrdip kepadaku ...." Abu Isa berlota, "Demikianlah ia
meriwayatkan .... Hadits ini diriwayatkan dri Ibratrim dri t baidah dari Abdullah'. Ia
juga meriwayatkannyr dari Mahmud bin Gtrailan dari Muawiph bin Hisyam dari Sutnn
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{i 6Jfi 6 tfi & {,Kr i,fr"o lLAfr ti.p{. . . }
{@ '1tr;xeg*{t'#i

(... J urgurllh l@w dlrtlfr, *tffig llrrltw ilalfir lenilaut
mabuk, sehingo l@w nengefii apa yarltg lsmu ucqpllon,'

[icrrrsan pulo hanplrt nestidl setmg kffiw ddnn lcmilaar

iutul#,, terl<ec,zzalli sekeilmtrr/.olu xlo, hinggc l@w
mrrr.ili...) (Qs. An Nisaa' l4k 431

454- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya me,nceritakan k€pada lrami, ia

bErkata: Abdurrazzaq meirgabarkan kepada kami, ia be'ltata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Abdul IGrim Al Jazad dari

Abu ubaidahbin Abdullah dari ayahnya:

Tentang firman Allah: W * $tG{; Qiangat pula hmrpiri

mesidJ sedang kamu dalon kcqdaan iwutb, terkcanali se*cfur

A6-Tsarui dari Al Alnssy dari Ib,rshim dri Abu Ubaidah dengan red!&si 1lmg suna'
,Maka kulihat lcedua mata Nabi SAW bcrlinmg air m&". Abu Isa bcd@' Tladits ini
lebih shahih'. Ia juga rncriwaprlmya dengm redaksi )'mg sama dri lbnu Al Mubrak
dd Suryan a*i Al-Atn wdc,ngrursanad-nya

Ibnu Majatr meriwayatkannya dalam &,ncn-nya 2: 1403 dei llmad bin As-sai
dari Abu AI Ahwash dari Al Ahtasy dri lb,ratrim dri Alqamah dengm rcdaksi ymg

sama secara ringkas.
Al Baghawi mcriwayatkannya dalam ll Ma'alim l: zl4l dri Abdul wshid Al

Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dri Muharmad bin Yusuf dari

Muhammad bin Ismail dri Muhanrnad bin Yusuf dri Su$mn dcngm rcdaksi yutg

sama secara ringkas.
Az-Zamaliirsyari meriwayatkannya dalam Al Kas,6Ff 1: 269 dengm redaksi yang

sama secara ringlos.
Ibnu Hajar me,ngeluarkurnya dalam Al Kaft 44. ta bcrlrata, "MtUafaq 'al&ih dni

riwayat Ubaidah As-Salmani darinya ...."
Al Qurthubi mcngutip datam ll Al*tn 5z 197 hadits riwayt Al BuLfr8i dEi

Muhannnad bin Yusuf, dan hadits riwayat Muslim dri Abu Balor bh Abu Sptibah dan

Abu Kuraib.
Ibnu Katsir mengutip dalarn tt-Tafsir 2: 269 hsdits riwa)'at Al Butfiui dari

Muhammad bin Yusuf. Ia menlcbut duariwayat Muslim dan Ahiltad.
As-suytrthi mengutipnya dillsr,I. Ad-Durr 2: 163 dari Ibrnu Abu spibah, Ahlnsd,

'Abd bin Humaid, Al Bulhari, At-Timddzi, An-Nasat, Ib,nu Al Mundzh dm Al Bafi6qi
(dalarn Ad-Dalait) dan berbagai jalur drinya

Wsrrlbnulvlas'ud ffil



berlalu saja) iaberkata, 'Yaitu di jalan-jalan di masjid (di sekitar

masjid)'"(454)

F;frcf#{FLA iov }
{@ hrnu

(... Ddn iik6"t.afrrau sakit otfrit seilmtg dalaffr nwsdfir dftit
len$ati a*l t rrrpatbuang air ...1 (Qs. An'Nisaa' l4lz 431

455- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin wadhih menceritakan kepada kami, ia borkata: Abu Al

Munabbih Al Fadhl bin sulaim me,nceritakan kepada kami dari

Adh-Dhahhak dari Ibnu Mas'ud:

rentang firman Allah: #e5r6# {"6 @* iika kamu

sakit atau sedang dalant musafir) ia berkata, "Orang sakit yang

diberi dispursasi (rulftshah) untuk bertayammum adalah png

terkena patah tulang atau )'ang terluka' Apabila ormg yang terke'na

patah tutang Gada kakinya) mengalami janabaq ia bisa mandi dan

tidak perlu melepas perbannya. sedanglGn orang yang terluka tidak

perlu merrbuka tempat yang terkeira lgka kecuali jika luka tersebut

tidak berbahaya.(as5)

aY 
- Jami' E:382. As-sunrthi mengutipnya darinya ddam Ad-Dun 2: 166'

Al Baghawi meriwayatkan artinya dalam lI Ma'alim l: M3 dengur

"Janganlah 
-kalian 

mendekati rnasjid ketika sedang jrmub, kecuali berlalu lalmg saja

untuk keluar darinya ...."
Ibnu Al Jauzi meriwayatkan redalci yang senralcna dalan Az-fud 2: 90, Al

Qurttrubi daloJrl Al Ahtram 5: 206,dan Ibnu Katsir dalam I t-Tafsir 2: 273'

As-suyuthi rneriwayatkan dalarn Ad-Dun 2: l66.Ia berkata; AMunazzaq dm AI

Baihaqi (daam Snzaz-nya) rrurgeluarkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia nrernberi

Aspensasi bagi orang yang jrmub batrwa ia boleh lewat di dalam masjid taPi tidak bol€h

duduk. Kernudian ia membica ayd, "fiangan pula hampii me.siidJ sedang koru dalon

leadaan iunub, terlceanali sekedar berlalu saia)."

'5s 
J Jami' 8: 385-386. As-Suy,ttri mengutipnya darinp ddam Ail-Durr 2: 166,

Wlirrlbnulvlas'uil



456- AtrFThabari: Ibnu waki' me'uceritakan kepada karni, ia bcrkara:

{@ "'it:$l?r{i }
(... Atatl l;** tclah nwryerral/r" @puan "'l' 

(Qs. An Nisad [4]:43)

Mutramruad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari

Abu Maqrag dari Ibrahim, ia bcrkata: Abdullatt

Sa'id dari

b€rkata,

Al-Lailrs dzi At lvfuIanaah: Arri L"O"*1" addeh

dua kulit baik dco$n beme' m &u @

"Menlrentuh adalatr selain b€ils€tlhth'"

Kemudian ia menbaca avat: r.r7w #i1fiFl Qu""

tramu telih nenyantuh peranpwn, lstdian ksw fidakn&pt
air....1@sa)

457- Al Bagfawi:

bertemuala
b€rsetubuh.

dd 1brruWdddri IftSt dari AsJiss

dari Asy-Syabi A,,i #frrt-.**ri Abduillh d'i Atdull& mp rm,ebudm

a)r8h!ra- Ia juga m".i*"ffi drrt Ib* wali' dui Jadr dri Bq,m dsi 'Amir dsi

Abdullah. Dan juga a-i'i*, i* "vrr,"r 
dsri surym dari Mughif* dai Ibratrim dri

Abdullah dengan r€dd*i ),aog sarm. fa j$prEti-;yatkmn)'a !'-]Of aari Muhuuned

bin Al Mutsanna aari fU6(ffiaa Uin fa:ti dari Syrtah aari Uumriq.dri Thariq bin

Syihab dari Abdullah D;lG -d-t.ryly 
S"rlod dari Abdurrahnrm dari Sufinn dari

rti"p,-rr" a* Thariq a*g;n-rrd*ti "Meir)'entti"' Begtu Poq q{ Y"'Ss bin Ibrrahim

aru ilrLlr"yy"r, d; Jdb,h d-' el Mu-et-rirah dari Ibrattirn dari Ib'nu Mas'ud'

Al Hakim -oi*uy"tt*iy" dalam Al-Mrastadralc 1: 135 dri Abu Bakar bin Ishaq

dariAl,AbbasbinAlFadhlAlAsfsthidariAhmadbinYunusdariAbuBaksrbinAbbss

As-Suyuthi.*g;; i; rcauanp gatamAd-Durr2: l6r,''dm dai Abdurrazzaq'

Satd bin Manshur, Itd"ddrd, lUmu eUr SFtuh (dol"tl Musndd'aya)' 'Abd bin

H".ri; Ibrr; nr r"ri-arir, lun, Abu Hatirn, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi bescrta atsar

468.
Ibnu Katsir nrengutipnya dalart At-Tafsir 2: ?jl6 dri Ath'Thabari dengan riwayat

Ibnu Basysyar. r"irg" -t.i"l,a** dili"). tlan Ibnu Abu Hatim dari jalur syubatr dari

Mukhariq. --^ r^r^- t, lLL
Al Qurthubi meriwayatkannya dqsur 4 vryg saql $alam 

,{ t-alttan 5: 224-225'

Ia juga meriwaptkann;;, l0'4 p"ai ror"t Al 
-Maoidah ayat 6 dari I-rbaidah dari

Abdullatr beserta atsar 468'

Tofshlbnuulos'ud m



459-

458-

kri menrpakan pe'nd4at Ibnu lvlas'ud dan Ibnu Umar (dan lain-

lainnya).6s4

Ibnu Al lauzi: lvlaksud At Mulottosdt adalah mc,lryeirfirh dengan

'rgan.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ib,nu Masbd dan Ibnu Umar (dan lain-

lainnYal.(rss)

As-suyrthi: Ath-Thabarani me,ngeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Balrwa ia bertata telrtang taftir ayat A: i.-Ji!1,:5 fi letau tamu

telah menyentuh perempun) : Yaifir mcraba.({s})

Dari Malik: Bahwa telah sampai b€rita kepadanya bahwa Abdullah

Seorang laki-laki me,ncium isterinya mewajibkannya ben,udhu.(460)

| #E W (* ti3s, /,t7 tA4 # X-tl )
{@ &rf'&*;"

'n - Ma'oli- l: 445. Ia juga meriwayatkannya, "Apabila seorang laki-laki
me,lrempelkan sebagan dri lulitrya ke kulit isterinya anpa penghalurg (kain dsb),
rnaka wudhu keduanya baal".

Al Qnrttrubi meriwayatkan redalsi ymg semaklaini dalamlllhkam 52224.

"' - fud 2: 92. Al Qurthubi meriwaptlon redalsi yurg senralara ini dalam l/
Ahlram 5:223.

"' - Ad-rtm 2: 166.* - Al Muwaththa' l: z!4. Attr-Thabari meriwayatlan dalam Al Jani'8:393 dari
Abu As-Sa'ib dari Abu Muawiyah &n Ibnu Waki'dari Ibnu Fudhail dari Al Alnasy dari
Ibrahim dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas\rd. Ia berkata, "Mensium termasuk
meirye,ntuh dan mewajibkan wudhu". Ia juga dari Tamim bin Al
Muntashir dari Ishaq dari Sfrik dari Al Alnasy dri Ibrahim dengan redalrsi ),ang sama.

Dan juga dari Ib,nu Wald' da; aphnya dari Sufyar dari Al Atnasy dari Ibrratrim tanpa
redalsi, "Ia wajib bcrtrrudhu". Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dsi Muharunad bin
Ja'far dari Syrbatr &ri Marshur dad Hilal dai Abu Ubaidah dari Abdullah -atau dari
Abu IJbaidah, Manshur ragu dalam hal ini-. Redalcsinya adalah, 'Mensium termasuk
meiryennrh."

Ibnu Karcir mengutipnya darinya dalarn AbTafsir 2: 276. As-Suyu0ri meirgutipnya
darinya dalan Ad-Dun 5: 166 yattg tcflnuat ddam atsar &. Al Qurthubi
meriwal'atkannya MaroAl Altam 6: 104 ymg tcrnnrd dalam atsar yrrg sama.

460-
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(... Kermudiatrt t<fittu ddak ma:dapat q, W
bei,ay anwilah t<lt tu dmgwt tanah y ang baik [uci] ;- 

sopulahffiitomw ilantangantnu "'l
(Qs. An Nisaa' [4]: 43)

461-IbnuAlJauzi:AdapunSha'iddisiniadalatrtanah'

PeirdapatinidinyatakanolehAlidarrlbnulvlas,ud(danyang
lainnya).(6r)

462- AlBu*hari: Amru bin tlafsh mencerftakan kepada kami, ia berkata:

ayahkumenceritakankepadakagd,iaberlrata:AlA'masy
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Alu mendengar Spqiq bin

Salamahbedrata:

KetikaakusedangbersamaAbdullahdanAbuMusa'AbuMusa
berkatakepadanya,*wahaiAbuAbdunatrman,Bagaimana
menunrtnu jikaseseorang junub dan ia tidakmendapatkan arr' apa

yang hanrs ia lakukan?' Abdullah b€*at4 ula tidak boleh shalat

sampaimendapatkanair.'AbuMusaberkata"Bagaimana
menurutnru dengan perkataan 'A[tmar yang mengatakan bahn'a

NabiSAWpernahbersabdakepadanya,.'Kamucu}upmelakrrkan
ini (yakni Tayammum).' Abdullah berkata, "Tidakkah kamu lihat

Umar tidak setuju dengan hal tersebut?" Abu Musa berkata, "Kalau

begltu bia*an'Ammar, bagaimana menurutnu dmgan ayat ini?"

RupanyaAbdullahtidakmengertiapayarrgdiucapkannya.I,aluia
berkata, ,'sesungguhnya jika kita meniberi dispensasi kepada

merekadalamhalini,makakalausalahseorangdarimereka
kedinginan, kernungtinan besar ia akan rneninggalkan wudhu lalu

bertayammum.uAkubertanyakepadaSyaqiq,"Abdullahtidak
menyrkainya (yakni Tayammum)?'u Ia me'njawab' ry"'r'(462)

6'-?ad2:94.

", -- Sninilrrry" f , 73. Ia juga mcriwayatkannya dari -Bisyr 
bin Khalid dari

Muhammad Ghundar aari Sygt*"aii Sulaiman dari Abu Wail secara ringkas' Ia jugg

;;;)"ik 
"rya 

t: llii'aan Muhammad bin salam dari Abu Muawiyah dari Al

TafssirlbrutMas'ud m



463- At-Tirmidzi: Diriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud:

Bahwa ia berpendapat bahwa tidak perlu berta)rarunun bagi orang

png junub jika ia tidak mendapa&an air.

Diriwayatkan bahwa ia menarik ke,mbali peirdapatnya dan bertat4

"Ia bertayammum jika tidak mendapatkan air.r('6r;

{ @ .. {ai6 5.i'fi,1.';:i;1'r?l-'u-51 JL;if }
(Aqal<ahlcarlrru frnak ntrrnpefufil<m oraug ydrJg

ttwugurggrap di:rtrry a bersiht Sebarwtry a Nlah
rnen$qsihkn siapa yorrJg dilehetdaki,Nyo ...)

(Qs. An,Nisaa' l4l:49)

46+ Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan

kepadaku, ia berkata: ay"abku menceritakan kepada kami dari

ayahnya dari Al A'masy dari Qais bin Muslim dari Thariq bin
Syihab, ia berkata: Abdullatr bertata:

Ada orang yang keras dalam kemudian ia pulang tanpa

mernbawa apapun. Ia bertemu omng )ang mana ia tidak dapat

me'lnberikan manfrat dan mudharat kepadanya, lalu ia berkata,

"Sesungguhn5na karru orang. >'ang begini dan begitu". Maka boleh

Atnasy dari Syaqiq deirgan redatsi yang purjang; dan dari Ya'la dari Al Alnssy dengan
tqnbahan di dalanrrya.

Abu Daud meriwayatkannya dalarn Sunan-aya l: 34 dari Muhammad bin Salam Al
Anbei dari Abu Muawiyah Adh-Dharir dari Al Alnasy dari Syaqiq deirgan redaksi png
panjang.

Ath-Thabui meriwayatkmnya dalam Al Jam{8:421 dfrt Abu Kuraib dan Abu As-
Salt dai Abu Muawiyah dengan redaksi yangpanjmg

Ibnu Katsir meirgrrtip,nya MamAt-Tafsir 2: 281 dari Ahrnad dari Affan dari Abdul
wahid dari Sulaimur Al Atnasy dari syaqiq dengan redalcsi )erg panjang. Atu tidak
rneneunrkan hadits ini dalamMusnad Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad lbnu llanrbal.* - Shahih-n1'a l: 163. Al Baghawi menpbutkur arti ini dalam Al Mablim l:450,
Al Qrrthubi ddarn Al Ahlcon 5: TB, dm juga 6: 103-lO4 pada suratr AI Maa'i&h apt
6.
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jadi ia pulang tarya mendapatkan hajatnya sedikit pun, sedang

Allah telah Murka kcPadanYa

Kerrudian ia membaca aYat:

lcamu fidak nwtPaluti,futt '

bersih4(ut

onMg yang meng@ggap
#\sYi.t$rJtj$ (Aptuh

dirinya

{@ :r#;r':rtifrl, ?< t.'...1 l|,ff:3r{1{F J6t5'3G713r{1{FJ6t5:!G11 \
(Atnul<ah nwrcta deryki kepadt 

',/tatr,f4sia 
lluluharmadl

lantnran k7g1a7f,6. y@S Nlah t73lf,h ffill<frrr WadfiYy a? ...1

(Qs. An Nisar' l4b 541

465- Al Qurthubi: Abdullah bin Mastrd berkata, "Janganlah kalian

memusuhi nikmat-oikmat Allah.' Ialu ia ditanya, "Siapakah yang

memusuhi rikmat{dkmat Allah?" Ia mcnjawab, "orang-orang yang

".r>;i 
-,Aii>3t211, {F1$|Star* (denski kepada nanusia

iU"t rrrrr*Al bnuran lnrunia yang AAah Telah bqi*s'
trepadanya). Allah swT berfirman dalam scbagian kitabNp'

"Orang yang hasud adalah musuh bagi nikmat-Ku' T.*tt terhadap

takdir-Ku dan tidak ridha de'ngan pernbagian-go'dr6s)

466- Ar-Rabi,: auu Llbaidah bertata: Telah sampai k€eadaku dari Ibnu

Mas'u4 iabertcata:

Rasulullah sAw beEabda, sJ. b l ll.rl ,:i*t, e'i'+;Jlrt.€fl.
.lr:.+ir 9)i,s:.tii# d.lX-I' d 5, ).1 ,i:JJp ,*t e.l*I]
uJauhilah dengki, t r** song*i dan perbuatan z.alim. Karetw fidak

ada bagim dalam Islmt bagi orang yang melahiran demikian, dan

e 
- Jami, Sz 45H55.Ihu Katsir mengrtipnr darinya dalan At-Tafsir 2:293, As'

Suvnthi dr/rut Ad-Dwr 2z 17 l ---';i' *a.1*i -rrcriwaptkamya 
delam lI Ma,alim t; 454, dan Al Q.rtlubi

mc,nvcbutkan rti ini dalam Al Alr*ot 5:?'46'
's5 

-AhkanS:251.
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tidak qda bagian dalam Islam bagi orangyang meniliki salah satu

dari sifat-stfat ini."(sq

{ @ . qf dtgt#Yt W 6'F$.at61}
(SesnngguhnyaNlahm,myunthl<rmvunenyolnpaikfrJ

ananfr lepada yc.ng befiak menrrilnatry a ...)
(Qs. An,Nisaa' [4]: 58)

467- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Muhammad bin Ismail Al
Ahmasi menceritakan kepada karni, Walci' menceritakan kepada

kami dari Suffan dari Abdullah bin As-Sa'ib dai T.adzan dari
Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata:

Sesrmgguhnya mati syahid menghapus semua dosa kecuali amanah.

Pada hari kibmat nanti seseorang akan didatangk4n 
-meskipun 

ia
gugur di jalan Allatt- lalu dikatakan kepadanya, n'Tunaikanlah

amanahmu!" Maka ia bertanya, "Bagaimana aku bisa

sedang dunia telah sirna? Lalu amanah tersebut

menjelma di dasar neraka Jahannam. Lalu ia turun mendatanglnya

kernudian memanggulnya di atas pinggangnya. Kemudian amanah

tersebut turun dari pinggangnya. Maka ia pun turun mengikuti
jejaknya sampai selama-lamanya. "

Tadz nberkata, "Maka kudatangi Al Barra'dan menceritakan atsar

ini kepadanya." M€ka ia berkata, "Saudaraku benar". 6.ftvjAtt
fi:fdy9j/lit$ (Sesungguhnya Altah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya).(67

& 
-AlMttsnadl:67.- - Tafsir 2: 298. As-suyrthi mengutipnya dengan redat<si ),rang sama dalam Ad-

Durr 2: 175 dari AMunazzaq, Ib,nu Abu Slaibah, 'Abd bin Humai4 Ibmu Al Mundzir,
Ibnru Abu Hatim dan Al Baihaqi (dalun Wab Al Iman) dengan redalsi yang panjang.
Redsksi awalnya adalah, 'Scsugguhnya hp€rang di jalur Allah dapat me,nglrapus
dosa, kccuali amanah. seorang laki-laki didatanglcn ....'Al Qurthubi mcnpbutkan arti
ini dalam lI I h*an 5: 256.
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468- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud berkata, "6nlm& adalah pada wudhu,

shalat, puasa, berbicara, dan yzng paling berat adalah pada barang

titiPal''('r6t)

?rg; ug"K1frI ,$tl;lsil$.Y'':'fr li"gYir(r.fi q#-Y

{@ ..)fi:6;'iJYu'#r,}e
(Hai ontrrg.ororrg yarJgbqilnan, tafiilah Nlah dm tnaalah

iarrrl t iat, dan ulil-anwi di antsrakf,rnu.I(J,rrudilm iilid
lr;r;*bqlainan pendapu tnfiang sentntu, rmsl<l

kertaw,,lntah id Wfu Nlah IN W' on] dm RosIl

Iswawtwryol ..,), (Qs. An'Nisaa' [4]: 59)

469- Ibnu Harnbal: Muhamrnad bin Ash-shabbah menceritakan kepada

kami, Isqlail bin Zakariya me,lrceriukan kepada kami dari Abdullah

bin utslan bin I(hutsaim dari Al Qasim bin Abdurrahman dari

ayahnya dari Abdullah, iaberkata:

Rasulullah sAw bersabda: zlst tryr$A'J|t qfi.b'€tt :t;"'n\
br J*iu9#'i' lr'6 ,W)i *'{\f 9i}4'ib\'b#ii-i
1,- uzj'J -io -*'?t A' v='A'iri ti3il fi e uS

* - ?ad Z: ll4. Al Qurdrubi meriwayadrann,a ddam Al Ah*an 5:256 deirgut

redaksi, ',poi lbnu Mas'ud d"ri N"Ui SAW, Lefiau bersabda" "Gttgur di jalan Allah olan

iiinip* seluruh dosa -atau segala sesuatu- lcecuali amanah dalam shalat, amanah

i;t;; ;r r, amanah dalam bicai, dan yang paling bera.t_alalah .barang 
pinjamon1 la

berkata, "ALu Nu,aim Al Hafizh menyetutkannya (ddarn Al Hilyah). Ia juga

meriwayatlon 20; 9 pada suah Ath-Thaariq ayat 9'- 
fU,iu Al 'Arabi berkata; Ibnu Masbdbittata, "Orang yang mati syahid diampuni

aosanya kecuali amanah. Wudhu termasuk amanah, shalat dan zakat ternrasuk amanah,

dan barang titipan termasuk amanah. Yang paling ryt 4I$ amanah' Ia akan

rn*;"trnu 
-sesuai 

bentuknya pada waktu ii menganrbit"tq 14.1r ia. akan dilerpar

a*i*r* ke dasar NJ.*i Jahannam. Kernudian akan ditatakan kepadanya,

"Keluarkanlah ia!,' Maka ia pun meirgilutinya lalu nrelAakkannya di lehernya'

Kem;Jt* jika ia hcndak keluar, matca aman*r rns m€njeFP t€rsebut akan lepas

a*irl" ,"t ingg" ia pun mengikutinya (mencarinya). Dernikianlatr yang terjadi padanya

selama-lamanYa."
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('Sesunguhnya urusan kalian setelahht alcan dinngani oleh
orang-orang yang memadamkan sunnah dan membuat bid'ah
serta menunda shalat dari wakunya.' Ibnu Mas\rd bedcata,
uVahai Rasulullah, apa yang harus fulafukan jilca aht bertenu
denganmereka?n Nabi bersabda "Tidak wajib taat -
walwi lbnu (Jmmu 'Abd- kepada orang yang durhaka kepada
416trny(r0e)

470- Ibnu Hanrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari T:rid bin Wahb dari
AbdullalL iaberlcata:

Rasulullah SAWbersaMq :tjltl :J
t. . , a -,.
Itl :J0 .6]l i'oglr;1.{t"b}*"s{

lonitlt # eyt'€br, .dr r13f ,iriU'#r, .dr rr3f iri ni si qiiV'giuj b,',sAti't t. .i
df.l tl

i-.3 frLit gesungguhnya nanti akan bermuicttlan iemimpin-
pemimpin yang egois fiebih mementingkan diri sendiri daripada
rakyatJ." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang hanrs

dilakukan salah seorang dari l<ami jika mendapati mereka?" Nabi
menjawab, "Tunaikanlah ha* yang wajib kalian berikan [kepada
yang berhak menerimanyaJ, dan mintalah kepada Allah apa yang
meni adi hak lwli an u)(47 o)

se 
- Al Musnad 5: 301-302. Ia berkata, 'Nabi mengu.capkannya sebanyak tiga kali".

Redal$i adalah: Abdullatr bin Ahmad berkata: nsaya seirdiri mendengar
hadits sertrpa dri Muhamrnad bin Ash-shabbah." syakir berlcatq "Sanadnya shahih."

Ia juga meriwayatlannya de,ngan redaksi ),ang sama 5: 340-341 dari Abdunazzaq
dari Malnar &ri Abdullah bin Utsrnan bin Khutsaim dari Al Qasim bin Abdurratrman
dari Ibnru Masbd deirgan redalsi yang berbcda. Syakir berkata" ,,Sanad-nya dha,if.,,

Ibnu Majah meriwayatlonnya dalam,Srzaz-nya 2: 956 dari suwaid bin said dari
Yahya bin Sulairn; dan dad Hispm bin 'Anunar dari Ismail bin 'Ayyasy dari Abdullah
bin Utsrnan bin Khutsaim dari Al Qasimbin Abdunahman bin Abdullah bin Mas'ud dari
ayahn)p dari kalcelarya de,lrgan redaksi )Nang sama secara ringkas.

''" - Al Musnad 5: 231-232. Abdullah bin Ahmad juga mcriwayatkannp dari
ayahnya dri Yahya dari sulaiman dari zaid bin watrb dcngan redaki yang sama secara
ringkas. Riwayat Abdullah ini diulang pada 0uz) 5:242, dan juga 6: 62 dn Muammil
dari sut/an dari Al Atnasy dari zsid bin wahb dcngan redaksi )ang sam& Dan juga dari
Muamrnil dui Sut/an dari Al Ahssy dari Abu Wail dari Anrnr bin S),urahbil dari
Abdullah dcngro rcdalci )rang sama. Dan juga 6: 84 dad Waki' dri Al Ahusy dari Zaid,
dan dri Muhanrrd bin Ja'far dari syrbatr dni sulairnan dari zaid dengm riaaksi }lang
sarna.
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471- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Abdullah bin

Mas'ud, ia ber'kata" 'Tidak wajib taat kepada manusia datam rangka

bermaksiat kcpada 611.5.n(+rt)

€ {t uH}.l ;'iJ;\ W,i ;# c{K Ei g;y

{@ WL$$Yti6
(DmseszngguhnyaWaul<fi rriperi:ntalilcmlepdda
rnselar "Bwwliah dirirrw atau kr:lurlrlah lrrlnru dilri

l<ffifimgw", niscoyd muela fidak orl<f,rJ melal<ulurmya
kpanli sebagimtlcecil dmi mfrelto .,.)

(Qs. An,Nisaa' l4l:66)

472- NBaghawi: Al Hasan dan Muqatil berkata: IGtika turrm ayat ini,

IJmar,'Ammarbin Yasir, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang'

sahabat Nabi SAW meqgatakan: Msr€ka sedikit demi AUah,

seandainya kami diflm& kanu pasti ahn melalarkannya, segala

puji bagi Allah yang telah rnemelihra 1uroi.(ar2)

Bulfiari meriwayatkan dciut Shahih-nya 4: 199 d{i Mubermrad bin Katsir dri
Su$an dari AI A'rnasy seperti riwayat Ahmad. Ia juga meriw@onp 9: 47 M
Musaddad dari Yahya bin SaId dari Al Ahrasy seperti riwalnt Ab&lleh bin Ahmad

Muslim meriwayatkannya dalan Shahih-nya 3: 1472 dfri Abu Bakar bin Abu
Sfibah dari Abu Al Ahwash dan Waki'; dan dari Abu Sa'id Al Asyaj dari Waki'; dan

dari Abu Kuraib dsr Ibnu Numair dari Abu Muawiyah; dm dari lshaq bin Ibrahim dan

Ali bin Khasyram dari Isa bin Yunus, semuan)ra dari Al Alnasy. Dan dtri Utsman bin
Abu Spibatr dari Jarir dari Al Alnasy dari Zaid bin Wahb seperti riwayat Ahmad.

At-Tirmidzi meriwayatkannp dalam Shahihayt 9: 3940 dari Muhammad bin
Baspyar dari Yahya bin Sa'id dri AI Alnasy seperti riwayat Abddlah bin Ahmad.

As-Suytrthi mengutipnya dalam Ad-htrrZ:178 &ri Al Baihsqi.
o7' 

- Ad-Durr 2: l7't.
on - Ma'ali^ L:463, dan setelahnya; Maka hd tersebut sanpai kcpada Nabi SAW.

Maka beliau bersabda, "Sesunggrrtnya di antara unatlu terdapat or(mg-orang yang
berbnan dalam hati merelu (htat kzimanannya), yang lebih lolah dari guntmg-gunung
yanglant."

Al Qurttrubi meriwayatkannya dalarn Al Ahkan 5; 270 dari Abu Al-Laits As-
Samarqandi. Di dalannya disebutkan "Tsabit bin Qais" sebagai Santi dari "LImar". Ia
juga menpbutkan riwayat Al Hasan dan Maqatil.
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{ @ . :Gii tWtA,Ws H #6}, }
(Apabilnl<mw diHpmgh q ilengan seswtttt

p*it *rrran t, Mal<rbalaslah Penghomuoitan iat ileryan
y*rilebihbaikdoripadmyaatrrl-bdlaslahpmghomrritrrn' 

ia, tdenson ymg wrapol) (Qs. An'Nisaa' t4]: 86)

473- N Qurthubi: Ibnu wahb meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

As-Salam adalatr salah satu dari nama-nama Allah 'Azza wa Jalla

yang Dia ternpatkan di bumi. Maka sebarkanlah ia di antara kalian.

I(arena apabila seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok

' orang lalu mereka menjawablya, maka ia akan mernperoleh

kelebihan satu derajat atas mereka karena telah mengingatkan

mereka. Jika mereka tidak mqnjawabnya, maka )ang akarl

menjawabnya adalatr ormg-orang yang lebih baik dan lebih bersih

dari mereka.(a73)

474- At-Tirmidzi: Ahmad bin'Abdat Adh-Dhabbi menceritakan kepada

kami, Yahya bin Sulaim Ath-Thaifi menceritakan kepada kami dari

Suffan dari Manshur dari Ktraitsamah dari seorang laki-laki dari

Ibnu Mas'ud:

Az-Zamalrlrsyari meirycbutkannya dalan Al Kosysyaf I : 27 8.

Ib,nu Hajar mengeluarksnn)ra dalam Al Kafi: 49 dari Ats-Tsa'labi dari Al Hasan dan

Muqatil.
As-suyuthi me,nyebutlon arti ini {ahwa Ibnu Mas'ud rcrmasuk golongan sedikit

yang mau menrbunuh dirinya sendiri- dalan- Ait-Dutr 2: l8l-182 dri Ib'nu Al Mun&ir
dari Muqatil bin Hay5nn dan llcimah.

473 - Ahl*m S:-iO:. As-suyuthi mgngutipnla ddamAd-2,* 2: 189 dari Ibmu Abu

HatinU Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi sea;t marfu'. Kernudian ia berkatg 'Bulfiati
me,ngelurkamnya (dalam At Ad^b Al Mufrao dari Ibmu Mas'ud seara mauquf.Is jusl

-*Ertig,fr" airi tUmu Mardawaih s*utnarfu' dcng3n rcdaksi, "sebdanlah salam di

*ta'" toli*, lorcna ia mcnrpalon salanrnya pendnmi surgan. Ia berlota' 'Yurg akan

me,njawabnya adalah makhluk yang lebih bsir dsri m€rekc yaitu para malaiht."
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Dari Nabi SAW beliru bersabda: S1-JI i-.-flr l*.3r f b A
antara salam yarrg sempmo adolnlt ,nqnegortg dengot

toryan).QQ

{ @ . .(r, $ yrirl,'Jll, 6 *d 6a1"y
(Don ddaklrr,yakbagi seorutg mttcmin menrbw:ulrh &orfrrg

mukmin [y mS lahi' }r;c.lorli l<mena tercalah tddak
smgaial...) (Qs. An Nisaa' l4h 921

475- As-suyrthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam Asy-Syu'ab) dati

Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah sAw bersabda: b !r'+ et *'n P et tf q{rt
gL-lr !r!i (Deni Dzat yans jiwatu ilerada dt iaigan-Nya,

membtnih seoroilg mulonin tebih bp.rat disisi Attah daripada

hilangtya dmia).ws)

{4Aa% rs *3 #3|,;r 6rt tL9|!3 ;X. ., }
{@ bl*'-,I {t"+J

(... D crrt fu an5siaf,a men$urwr/r- seord4g milmril;n lcaruw
tersalah thendakiahl io memsdel<al<srr seofimg harta

sahayo yolngberimf,n sqtam"en$ayar ilim yang diserahllulrr

lnpadaltehnrganya [si tefuiuwh itu], kecur,li iil<a mer:el<a

"o - Shahih-nya l0: l9l-192. Abu Isa b€rlota, "Hadits ghaib, kami tidak
mengetatruinya kecuali dari jalur Yahya bin Sulaim dari Sufyar. Alu bertanya kepada

Muhammad bin Ismail t€ntang hadits ini; ia menganggnpnya tidak mahfuzh'.

Muhammad b€rl<at4 'Hadits ini diriwaptkan dari Manshur dari Abu Ishaq dari

Abdunahman bin Yazid atau lainnya". ta berkata, "Di antara salam yang sempurna. . .."
n" - Ad-Durr 2: 198. At-Tirmidzi mcnyebutkan arti ini rdoiian Shahih-nya 6: 172-

173.
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fi<ehnrsa terlrr.unthl busedel,ah ...)
(Qs. An,Nisaa' l4l:921

476- Ibnu Hambal: Yabra bin Z:kariya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajiaj menceritakan kepada lerni dari Zaid bin Jubair dari

Khisyfbin Malik dari Ibnu Mas'u4 iaberkata:

Rasulullah SAW menetapkan diat untuk pembunuhan secara tak

sengaja: 20 binti makhadh,20 ibnu makhadh, 20 binti labun, 20

hiqqalr dan 20 iadzC'1.136(a7Q

rs lbnu rnstdladh adalah anak onta jurtur png usianya sedang meirginjak tatrun
kedua. Dinamakan demikian karena ibunya sedang mengandung. Sedang Binti Makhadh
adalah anak onta betina.

Binti Labun adalah anak onta betina yang usianya sedang menginjak tahrur ketiga.
Dinamakan demikian karena ibunya melahirlon anak lainnya sehingga ia menrpunyai air
susu.

Hiqqatr adalatr anak onta betina yang usianya sedang meirginjak tahun keenrpat.
Jadza'ah adalah anak onta betina yang usianya sedang menginjak tahun kelima.t" - Al Musnad 6: 148. Ia juga meriwayatkannya 5: 229-230 dari ebu Muawiyah
dari Al Haijaj dari Zaid secara ringkas, dengan redaksi, "Bahwa Rasulullah SAW
menetapkan diat pembunuhan tak sengaja seperlima-sep€rlima."

Abu Daud meriwayatkannya dalarn Sunan-nya 2: 163 dari. Musaddad dari Abdul
Wahid dari Al Haijaj dengan redaksi yang sama deirgan perubahan pada urutannya.

At-Tinnidzi meriwayatkannya ddam Shahih-nya 6: 156-158 dari Ali bin Sald Al
Kindi Al Kufi dari Ibnu Abu Taidrh dari Al Hajjaj dengan redalcsi yang sama. Abu Isa
berkata, 'Kafld tidak mengetahui hadits yang marfii'kecuali dari jalur ini. Hadits ini
diriwayatkan dari Abdullah secua mauquf.rr

An-Nasa'i meriwayatkann)€ dalarn Sunan-nya 8: 4344 dari Ali bin Sa'id bin
Ma^snrq dari Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah dari Hajjaj dengan redal<si yang sama.

Ibnu Majah meriwayatkann),a dalarn Sunan-arya2:879 dai Abdussalam bin'Ashim
dari Ash-Shabbah bin Muharib dari Hajjaj dengan redaksi ),ang sama.

Ibnu Katsir mengutip dari mereka dzlm At-Tafsir 2: 330.
As-Suyrthi mengutipnya dari mereka dalan Ad-Dun 2: 193 dan dari Ibnu Al

Mundzir.
Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'9:4748 dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i

dari Yahya bin Abu Zardah dan Abu Khalid Al Ahmar dari Haiiaj dengan redaksi png
sama. Redaksi awalnya adalalu Bahwa Nabi SAW menetapkan diat penrbunuhan tak
sengaj a seperlima-seperlima.

Abu Hispm b€rkata.' Ibnu Abu Zaidah b€rkata .... Dan juga dari Abu Hisyam dari
Yahya dari ayatrnya dari Abu Ishaq dari Alqamah dari Abdullah bahwa ia menetapkan
demikian. Dan juga 9:4647 dari Muhannnad bin Basysyar dari Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id
dari Qatadah dari Abu Mjlaz dari Abu LJbaidah dari ayahnya Abdullatr de,ngan redaksi

)ang sama serara mauquf. Akan tetapi di dalannya disebutkur "Bani Labur" sebagai
ganti 'Bani maHradh'. Dan juga dari Washil bin Abdul A'la dari Ibnu Fudhail dari As'ats
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477- As-Suytrthi: sa'id bin Manshur mo,ngeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Mernbunuh seorang mgkmin meirghanrskan pembayaran

661.rr(a77)

'4 $ ig,,t'{.3'F34 # naL 01, . . . }
{@ "'taY#3,}"4fi

(... liknio tsi tabnnhl drrrilirantr |l<&l yamrg ailo

Pcrianiian tdmtil arrtrlrd nrrrdrf, ilengm lcmnu, Morkf,

Ey"fu|

dari 'Amir dari AMullah secua mryuf: Diat pcfimtrhan t* sargrja adaldr 100 ckor

onta yaitu seperlima-sepedima' Sepcrtirna jadzabh, t€p€rlima hiqgb scperliru binti

labun ...." O-3ugE dari-Mujahid bin Musa dari Yeid dui Sulaimur At-Taimi dari Abtr

Mdlaz dari eUo f-lUia*, aari etauU*r, ia bcrlotg 'Diat addeh seperlima-sepcrtirm.

Oi* pe*U"rut an tak sengaja adalatr: sc,pclimmya binti nryFlt ':':"
Al Q,.rtftuUi nrcriwayatkuurya dalam lll lhlurrt 5: 3L7-329 cccra deAil. Ia

mengr$ip p€rn),at8sn x tcramri )rang mengat*m bahwa Iftifvf bin l{alik n*oitul

t-"in i"'dd"ti rmgaahuinya kcflali dcngm hrdits ini. Ia mgmggrynya bediflat

karena di dalanuryr discbutksr 'Bani malfrSl, padahal yug diriwayatkan deri

Rasulpllatr SAW ti&k t€rdapat kta "Bani nulfrrdr:. Ie rrmycbrfui pemyatam Aht
Urnar yng menyatakm bahwa l&isyf najM, dar Ad-Draalhni juga menyrtrlon

afisar di it a'ytix t 'illat yang sama, dan juga lcuura abr ini bertcntmgan doqggt

hadits yang diriwayakur oldr Abu Ubaidah bin Abahillah dri aya$yq dm jugakrau
Al Hqiiaj-bin Artha'atr dtu'if lwana ia terlmd mrddalis (miwayatkan hrdits

mudaliasj,dan juga karena paraperawi tsiqahwtangafisr ini' de lain scbagainya.

et qgrrtliti mcncela Ibnu Al Mrmdzir ymg msnilih pcndryat ini. Ia juga

menyebutlon riwayat Harrunad bin Salsmah dri Sulaiman At-Tsimi dari Abu Mijlaz
dari Abu ubaidahi Bahwa lb,nu Mashd b€rlotl, Diet penrhmuhm talc sengaja adalatt

lima menjadi seperlima-seperlinn.' 20 hiqqah" N ifuah,20 bfui !rylfiadh' 20 binti

labrm dan 20 ibnu labrm;. Ia mengutip perkst fii Ad-Draquthni, "Sanad hadits ini
Hasan dan para perawinya tsiqatr. Hadits ini diriwal'atkan dariAlqma! dari Abdullah",

kernudian ii uerttata, "Inilah pendapst )ang dipilih oleh Malik dan Ast-S)'af i.'
Al Baghawi menyebutkan perbedaan pendapat ini ds/lgm Al Ma'alim l: 479 '
Abu Daud meriwayatkan dalam suzaz-nya 2: 164 dari Abu Al Ahwash dari Abu

Ishaq dari Alqamatr dan Al Aswad: AMullah bskats, "Diat syibhul'azdi (pembunuhan

yang seperti disengaja) adalah 25 hiqqah, 25 iadza'ah,2s binti labun dan 25 binti

makhadh."
An-Nasa! meriwayatkan dalain ,Suzaz-nya 8: 4l dari Yatrya bin Habib bin 'Arabi

dari Hanunad dari Khalid AlRadzdza'dari Al Qasim bin Rsbi'8h dri Uqbah bin Aus

dari Abdullatr.' Bahwa Rasulullah SAW bcrsabda, "Ketahuilah bahwa korban

pembunuhan tak disengaja adalah S)ibhul Amdi, f'aitu f'ang terburuh dengan cerneti

atau tongkat 100 ekor onta, 40 di antaranya scdang mengandung.n
* 

-Ad-Dun2:197.
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Ihrlndaklah si benbumhl merrtcyu ilimyong diseratil<mt

l<epadf, kehlrltyrmry a [si tefunuh] sefia rnems deloakmt

hrrnrta salwyayongbiman...) (Qs. An,Nisaa' l4h 92)

478- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata:

Ishaq menceritak n k4ada kemi, ia berkata: Bisyr bin As-Sari

me,nceritakan kepada kami dari Ad-Dustuwa'i dari Yatrya bin Abu

IGtsir dari Al llakam bin Uyainah, bahwa Ibnu Mas'ud

menetapkan diat Ahli Kitab jika mereka kafir dzimmi, seperti diat

kaum muslimin.(a?t)

q.69 rc',;;513 $#'t-1$ W- 63 y

{ @ t4; trL fi":6i l3; r{' {ifr 4i'
(Danbarangsiapa yarrg mentkmth seorcmg mir,rrrrin

ilerryon smgaiaMakafulasawrya falah lalwmwnr, kr:l<al io
di dalarmya ilst Allah nninl<akepddnuya, dut

mmsua*hw"%ffim ff ffr besar basir'v a)

479- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Amru bin 'Aun me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari sebagian guruDra )ang orang

Kufah, dari Asy-Syabi dari Masnrq dari Ibnu Mas'ud: Tentang

firman Allah swr: frr';jTfi3(#,L3y Ja,t;S
(Dan barangsiapa yang membmuh seorang mubnin dengan

sengaja Maka balasannya ialah Jahannam): Ia berkata, *Ayat ini

an 
-Jami'9:51. Al Baghawi nuryebutkrr uti ini dalam 1l Ma'alim l:478.
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muhlcam, tidak ada )ang ditambah kecuali semakin menrberi

peringatan gtot. n({7e)

480- Ibnu fianrbat fvf*ammaa bin'tJbaid menceritakan kqada kami,

Al A'masy meoceritakan kcpada kami dari Syaqi* ia be*ata:

Abdulldt bcrtata:

Rasutullah SAw bqsabda z ,fuJr drl(i/l, ii a6r',fr *-rttiit
(Yang pertama lcali alan diodili oleh Allah di antwa sesama

manusia pada hari kianwt adatah urt$an darah\.{+tol

ry - Jami' 9: 68' As-suyrthi mcngutip'nya driq'a ManAd-Durr 2: 197 den dari

'Abd bin Humaid.* 
- Al Musnad * ?,47-?.48. Ia juga mcriwayatlannya 6: I 15 dri Waki' dan Humaid

Ar-Ruasi dali Al A'masy dari Abu Wail. Humaid bc1|<at4 "syaqiq bin Salanah dari

AMullah" de,ngan redafui )'ang sama. Dur j+ga dari Ibnu Jafar dri Syubah dri
Sulaiman aari .lUu Wait. Lalu ia mcnycbuthn haditurya. Ia juga nreriwaptl'a'mya 6:

lll-ll2 dari Muhammad bin Ja'far dari Syrbatr dari Sulaiman dri Abu Wail'

Redaksinya adalah, "sestmgguhnya yalg pqtatu kati afton diadili di qttara sqamo

hamba (nanusia) adalah untsan darah.l'
Bukhari meriwayatkannya dalam $&alrdr-nya 8: 111 dari Urrur bin Hafsh dari

ayahnya dari Al Alnasy &ri Spqiq dri Abdullah. Dan juga 9: 2-3 dri lJbaidillah bin

Musa dri Al Atnasydari Abu Wail dri Abdulteh.
Muslim meriwayatkannya ilalan.s&alntaya 3: 13O4 dri Utm bin Abu Sytibal5

Istraq bin Ibrahim aa, U,.laornaA bin Abdullah bin Nrmrair, serllu)'a dri Waki'dri
Al A'lnasy dan dari Abu Balm bin Abtr S)'albe dtri'AMst bin Sulainrur dm waki'
aari lruu wait dari Abdullah deirgan redaksi )'arg sams' Ia juga meriwayatlmnya dri
Ubaidillah bin Muadz dui a1'ahnya; dan dgi Yahyabin Habib dari l(halidbin Al Hrits;
dan dad Bisyr bin Khalid aari U*rarnnraa bin la'far; dm dari hu Al Mutsmna dsr
Ibnu Basysyar dari Ibnu Abu 'Adi, semlranya dri Syrbatr dari Abu Wail dengan redalsi
yang sama.-sebagian mereka meriwayatkan dcngan r€daksi "D'uidorykat" sebagai ganti

"Diadili."
At-Tirmidzi meriwayatlonnya dalam shahih-nya 6: 173-174 dari Matrmud bin

Ghailan dari Wahb bin Jarir dari Syubah dri Al Alnasy dari Abu Wail dengan redaksi,

',Disidangkan di antara sesama manusia". Abu Isa berkata, "Hasan shahih, detnikianlah

yang diriivayatlon oleh lebih dari seorang perawi seexa marfu', tapi sebagian mereka

iaaf meriwiyatkann),a se,cara marfu,'.Ia juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib daro

Waki' dari Al A'masy dari Abu Wait dengan redalcsi, "Dtadili di antara sesamo

menwia."
An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunan-nya7: 83-84 dari Surai'bin Abdullatr Al

Wasithi Al Ktrishshi aari tstr"q bin Yusuf Al Azraq dari Sfrik dari 'Ashim dari Abu

Wail yang t€,lrnuat dalam hadits yang lebih Panjang. Ia juga meriwayatkann)'a dari

lhmai bln Sulaiman dari Abu Daud dari Su$an dari Al Atnasy dri Abu Wail. Dan

juga dari Ahmad bin Hafsh dari ayahnya dari Ibrahim bin Thutrman dari Al Alnasy dari

Siqiq dari Annu bin Sy[a]rbil aari eUauU*r. Dan juga dad Muhanmad bin Al 'Ala

airi'euu Muawiyatr dari Al Alnasy dari Spqiq dari Abdullatr. Dan juga dari

T,',lirlbwNl.,s'ul | @



481- An-Nasa'i: Ibrrahim bin Al Mustamir meirgabartan kepada kami, ia

berkata: Amru bin'Ashim menceritakan kepada kami, ia beftata:

Mu'tamir menceritakan k€pada kami dari aphnya dair Al A'masy

dari Spqiq bin Salamah dari Amru bitr Syurahbit dari Abdullah bin

Mas'ud:

Dari Nabi sAw, beliau be,rsabda, U rjfii y.'j, * fv; S+7ti4
,:J4,+ii,'t$a;q l* #t5'1,|4b, 

'siti 
,nyi ti rtii

'f. { \,'J*i,.C4'n't'1 i,:iti PJ,' *.YJ f:!,,)_eit :l uit
4 ,t$g{il- i:' I 4ft :J#3 ,9)ul ai.lt tte{;J. :tf) t,'ffi

(Seoiing laki-taki datang d*i*, memegang tangan seorang laki-

laki lalu berknta, nValui Tuho\ orang ini telah membunuhht."

Maka Allah bertanya kqadarya, "Mengapa engkau

membunuhnya?' Orang tersebut menimvab, "Aht membunuhnya

agar kemuliaan dda pafu-Mu" Maka Allah berfirman, ultu

menjadi milik-Ku" Lalu futang lagt seorang laki dengan

memegang tangan seororrg laki-laki lalu berkan, "W'ahai Tuhan,

orang ini telah nemfuruhfu.o Maka Atlah b.ertanya kepadanya,

"Mengapa engkau menbmuhnya?o Orang tersebut meniawab,

"Agar ketruliaqn menjadi milik si fulan." Maka Allah berfirman,

"fa bukan untuk si fulan". Maka dosanya kcmbali pad.anya

[menj adi tanggungj awabnyafl. @r)

Muhammad bin Abdul A'la dri Khalid dari Syrbatr dri Sulaiman dari Abu Wail
dengan redalcsi, "Diadili di antaro s6@rra mousia."

Ibnu Majatr meriwayatkannya dalam .Srzaztya 2z 873 dari Muhammad bin
Abdullatr bin Numair dan Ali bin Muhannnad serta Muhanunad bin BasysrTar dari Waki'
dari Al Atnasy dari Syaqiq. Dur jugl dri Satd bin Yahp bin AI Azhr Al Wasithi dari
Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari S),arik dri 'Ashim dri Abu \lrail.

As-Suyrthi meirgutipnya dri mereka --selain Ahrnad- dalun Ad-Dtn 2: 198, dan
dari lb,nu Abu Syaibah.

Ibnu Katsir meirCutipnya dalun At-Talsir 2: 332 dlri AI Butfi ai dan Muslim.
ut - Sunan-nyr7: M. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 2: 333 dari

Abu Bakn bin Mardawaih (dalarn T{sb-aya) dri Dalqi bin Ahrnad dari Muharnmad
bin lb,rahim bin Sa'id Al Buspnji; fui dili Abdullatr bin Ja'fr dri lb,rahim bin Fatrd,
semuan)ra dsri Ubaid bin lJbaidah dri Mu'trynir bin Sulainrrr dari alahnp dari Al
Alnasy dari Abu Annu bin Syurah-bil dengm redslsi ),mg sarta Ia juga mcmyebutkan
riwayat An-Nasat yatg tclah diurail@ di at8s.

As-Suyutlri r"."g,r,ip"lra dulrrrrAil-Dwr 2: 198 dari Al Baihaqi (dalun Slu'ab At
Inun) dengatrcdal$i png sarna dcngm kata "kcrnbali" sebagai grurti "rnalo kenrbali.'
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482- As-Suyuthi: Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi (dalam Syt'ab Al
Iman) meriwayatkan dari Ibnu Mas'u4 ia berkata, "Seseotang

seaantiasa b€rada dalam kelapangan agamanya selama telapak

tangamya bersih dari darah. Jika tanganmrya telah tercelup dalam

darah harar& maka rasa malunya akan dicabut."(e)

{@'6;il-*t:FA:$A4\'14sJr.tlifny
(Nlohmelebihlcmonmg-orcrrgymtgDrl"jillrdilengornlruntrr
dar iiwarrya otrias onfrig-orarrrg lorltg fuilr* sotru ilnaiatl

(Qs. An Nisaa' l4l:951

483- Ibnu IGtsir: Al A'masy berkata: Dari Artru bin Murratt dari Abu

ubaidah dari Abdullah bin Mas\r4 ia berkata:

Rasulullah sAwb€rsaua, ti ,lb:: r[ui ,Liswl u np tUV.f ,rV fr;r,'iJ ti ,:,rlt #Autt #t vl ,Juf rbjltt k2 l!t-S;,
(Barangsiapa melempar dengan safii anak panah, ia akan

mendapat pahala satu derajat." Seorang laki-laki bertanya, t'Wahai

Rasulullatr, apakah safir derajat ifir?" Nabi menjawab,

"Sesungguhnya ia tidak seperti gagangpintu ntmahmu, antara dua

deraj at (tingkat) seratus rohrr- n 
1Q83)

*P StiitSi'utiLl| 6 & X* ;-tS,rfii elffr (45 \
{ @ c* f'; fs $fti#rt'eir,f< e.$i W. 6
(Dan apabilal,arwfuperytan di rnruil<abtmJi, Mal.

tidaklahMmgapal<arrltmenqasharsenrbalryang[rrru], jilu
knnw takut ilber:ang or ang. ofi ng l<ofa. Sesrnggzhrry a

"' - Ad-Durt 2: 198.e - Tafsir 2: 342. As-Suyrthi mcngutipnya &lun Ad-Dun 2: 205 dari Ibmu Abu
Hatim dan Ibnu Mardawaih.
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ofimg cnoug lrolfir itu adalah m&h ymrg rry att basi:Ittu')

(Qs. AnNisaa' [4]: 101)

48+ Al Qurthubi: Diriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud bahwa ia bertata,
,shalat tidak diqashar kecuali ketika sedang me,lrunaikan haji atau

berjihad'*(4t1)

485- Al Qurthubi: orang-orang Ku&h be*ata, ushalat tiaat aiqasnar

dalam jarak yang kurang dari perjalanan 3 hari.n

Ini me,nrpakanpendapat Utsman, Ibnu Mas'ud dan Hudzai6l(aEs)

,A:1 #3q4'#"54)ii#4;e
q6i'k$; o.tj'f$ tH, W #6 ffii

#3 Llr!fr i 6fi, lM iJ3- I -tA'^$L

{@ "7'nt'\ti"eb'bJ*
(Danaqahilf, l@ufutadailitengah'tensahnsel<a

fsahabatmrllalul<ffiwhendakmetdirtlrrr.shalatbqsanta'
scfitur mereka" mallohendaklah segolongan dari mrl..el<a

berritin [shalu] bqetarw dm nxryandang saniata,

l<erndian apabila nsela fyang sha]at beswmtl ntiud

'* -Ahkanr5:355.* - Ahlcam 5: 355. Al Q,ur0rubi berkata 5: 356 -Merelo b€rbeda pe,ndapat tentang

kapan boleh mcngqashar?. Diriwayatkan dari Al Harits bin Abu Rabi'ah bahwa ia ingin

Ue"€rgian. Lalu ia shalat mcnginrarni mcreka dua rakaat di rumatrnya. Di antara mereka

tcrdapat Al Aswad bin Yazid dan sahabat-sahabat Ib,nu Mas'ud lainn)'a."

ia juga berkata 5: 358 -Mcreka b€rbeda pendryat tentmg lamanp rnenetaP. Abu

Ishaq As-Subai'i berkata' I(ami menetap di Sijistan brsarna beberapa orang Sahabat

Ibnu Mas'ud selama dua tahtm, dan kami mc,nunaikan shalat dua rakaat.

iK$y\
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[telahmenyanpurnalcalsa,al<an],n161lcah3;7.daklahmglr:el(d
phl/rah dmitrclat<angnu [*.t rlr- matghrrda.fli n:rusnth] darJ- 

hennakJah dttuW gol'ongan yangl<edua yangbehtrn

busenrbahyangrlalubusartalryanglahmrl',:eknd'utguvrru,
dm heilaldah mr.rreltt fuadf,P sioga dm nmyandmg
sufr ata, oraflg. sr cng W ingln &tpo,y a kq\u lengah

terhadt\ serfi atanw dorJ lwta bendamr, lalu nrr:eliu
flwryefuu lffiw dengm selccligus ...)

(Qs. An,Nisaa' [4]: 102)

486- Ibnu Hambal: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami

dari Khushait, Abu ubaidah me,lrceritakan kepada kami dari

Abdullah" iaberkata:

Rasululah sAW peinah mengimami kami pada shalat Khauf.

Mereka merrbentuk dua shaf. Satu shaf berdiri di belakang Nabi

sAw dan satu shaf menghadap ke aratr musuh. t alu Rasulullah

SAW shalat mengimami shaf png di belakangDxa satu rakaat.

Kemudian mereka berdiri lalu perg menuju tempat mereka lang
berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian mereka yang berdiri

menghadap ke arah musuh pergi mendatangi Rasulullah lalu beliau

shalat mengimami mereka satu ralcaat. Lalu beliau salam.

Kemudian mereka berdiri lalu shalat sendiri-sendiri satu rakaat

kemudian salam. Kemudian mereka pergi menuju tempat dimana

ada kelompok )rang berdiri mengfuadap ke arah musuh,lalu mereka

yang tadin)'a berdiri menghadap ke arah musuh pulang ke tempat

mereka lalu mereka shalat sendiri-sendiri sattr rakaat, kernudian

mereka salam.(aEo

* - Al Musnad 5: l9l-191. Syakir bo'l€ta, "Sanad'nya dha'if 1<arcnamtmqathi'.!

Ia juga meriwayatkamnya 5: 338 dari Abdurrazzaq dari Suffan dari Khushaif secara

ringkas.
Abu Daud meriwayatkann)'a dalam Stman-nyt l: 124 dari lrman bin Maisarah dari

Ibnu Fudhail dari Khushaif. Dan juga dari Tamim bin Al Muntashir dari Ishaq bin Yusuf
dari S1lar'ik dari Khushaif. Di dalanrrp disebutkau Maka Nabi SAW bertakbir dan dua

shaf bertakbir sekali gus.

Abu Daud berkata. Ats-Tsauri meriwayatkannya dangan arti ini dari Khushaif.



'6(#1ff ;,:;nltibi6iiL:/15fi t-iF)

{@ "'A*
Mal<nopabilotffiwlrllahmerryelesrarillorrtshala[nu],

ingarlah Ntah di wal<nbqiliri, ili wal{,,.t fudilk dorJ di
wakubfraring...) (Qs. An'Nisaa' [4]: 103)

487- Al Qurthubi: Diriwayatkan bahwa AMullah bin Mas'ud melihat

orang-onmg bersuara gaduh di dalam masjid. Maka ia bertanya,

"Suara gaduh apa ini?" Mereka menjawab, "Bukankah Allatl

uerfirmai:'A,i+'fi $$64.fifi liul# 
" 

it$V!{i ti1
(Ingatlah Altah di walau berdiri, di wabu duduk dan di wawu

berbaring)?" Ia berkata, "Ini hanya berlaku pada shalat frrdhu. Jika

seseofirng tidak mampu berdiri, ia bisa duduk. Dan jika tidak

mampu, shalatlah dengan berbaring.u({D

',9 6g',!3i iYTgi;* -Fi6riF'' )
{@ 631 gg<,-\$5i

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'9: 150-l5l dri Muharnnrad bin

Abdul Malik bin Abu Asy-syawarib dari Abdul Wahid bin Zi)rad dari Khushaif. Dan

juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Ibnu Fudhail dari Khushaif. Dan juga dari Tamim bin

Al Muntanshir dari Ishaq dari Syarik dari Khushaif.
Syakir mc,nilar tsiqah riwayahya disini. Ia menyebutkan batrwa Al Baihaqi

meriwayatkannya dalam ls-Stz an 3: 261 lalu berkata, " Mursal."
As-suynttri mengutipnya dalam Ad-Durr 2: 213 dari Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir dan Ad-Daraquthni.
Al Qurthubi meriwayatkannya dalam lI Ahkam 5: 367 dari Abu Daud dan Ad-

Daraquthni.
Ar-Rabi' meiryebutkan arti ini dalam ,{I Musnad l: 40, dan At-Tirmi&i dalam

Shahih-aya I I : 163-164.* - Ahkam 5:374. As-Suyrthi mengutipnya ddamAd-2,t,.2:215 dari Ib,nu Abu

Sysibah dcngan redaksi ),ang sama.

Ibnu Al Jauzi menlrcbutnyadalurrl. Az'fud 2: 187-188.

\
I
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(... KarutdiarJ a1abilrl<$rru tclah fluerctso afiMm, mal<n

difil<f,rrlahshalatitu[sebagainwwbiaso].Sesungguhnya
s},rr/rat iat adalah fardlw yang diterr,f;,ilcon waka,nrya a/ns

orung-cnang yarJgben:mui (Qs. An,Nisaa' [4]: 103)

488- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya menceritalon kepada kami, ia

berkaa: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kard, ia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada l<ami dari Qatadatr tentang firman

Allah SWr: r3'j1 W.6yfir&Ag',i'ifi$y
(Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditenukan wabunya

atas-orang-orang yang bertman): Ia berkata: Ibnu Mashd berkata,

"sesungguhnya shalat mernpunyai wakttr tersc'ndiri seperti wakttr

haji'"(*el

6j,76i )4.fri1 i;:-5r'i,ifr' ?fiiY.iW,;t y
{@ (4.-t

(DanbarangsiapaymrgrnarrgerialwrJl<eialwtmdf,t\
mmganiay:a dhirrya, lcerrwdian in nlrrh,on ffirJW Lepadt
Nlah, niscay a ila mad@ui Nlah t'lalw PmgmrrpffJ lagi

MalwPmyayang) (Qs. An,Nisaa' [4]: 110)

489- Ath-Thabari: Muhamrnad bin Al Mutsanna nie,nceritakan

kepadakq ia berkata: Ib,nu Abu 'Adi menceritakan kepada kami

dari Syrbah dari 'Ashim dari Abu Wail, ia berkata: AMullah

berkata:

- Jami'9:169. As-Suyuthi mcngrrtipnya drinya drJram Ad-Dun 2:215; dat dri
Abdunzzzaq, 'Abd bin Humai4Ibnu Al Mrm&ir dm Ibmu Abu llatim.

Ibrnu trbtsir meriwayatkannya do/laln At-Tafsir 2: 357 dri AMunazzaq dri Malnar
dari Qatsdah.

Ib,nu Al Jauzi mcnycbutkan arti ini dalam Az-fud2:188.



Bani Israil, apabila salah seorang dari mereka melakulon dosa,

pada pag harirya ditulis kafrrat dosanya di pinhmya. Apabila air

kecing mengenai bajuny4 ia hanrs memotongnya de'ngan gunting.

Maka seorang laki-laki b€rtata, 'Allah telah menganrniakan

kebaikan kepada Bani Israil.'

Ivlaka Abdullah berkata" "Apa yang dibsrikan Allah kepada kalian

lebih baik daripada )'ang diberikan kepada mereka. Allah

menjadikan air suci bagi kalian. Dan Dia berfirman, fiyOJiS

e,riiii;g$r'ttiss tJfrYgSi W$3 loan [iusal
orang-orang yang apabila mengeriakm perbuatan leii atau

menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu nemohon

ampun terhadap dosa4osa mereka) (Qs. Aali 'Irnraan [3]: 135)

Dan Dia berfirman: r*l'fif )f--\'i,i3, l5- tl r.-; W- i,
,:;t S;"1'3i loan i ir r"rt i; t y ang mengeri akan kei ahat an dan

menganiaya d.irinya, kcmudian ia mohon ampwt kepada Allah,

niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampin last Maha

Penyayang.)"(4e)

490- Al Qurthubi: Sufian meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Al Aswad

dan Alqamah5 keduanya berkata: AMullah bin Mas'ud be*at4
uBarangsiapa yang membaca dua ayat dari surah An-Nisaa'

kemudian ia memohon ampun, maka ia akan diampuni: W-fi
tL$$!rL';,i {'frit jii *t't,{'o 1fi5v;7 (Dan

barangsiapa yang mengerjaktn kejahatan dan mmganiaya dirinya,

lcemudian ia mohon ampun lcepada Allah, niscaya ia mendapati

Atlah Maha Pengampun lagi Matw Penyayang), VLE lL';.;J\ 5't
4$, rtV:. J Jf)( 4t friJ6 -irlt tr#'"\ i;i1',A*S
U.t (Sesungguhnya Jikalau mereka kctika menganiaya dirhya

datang kepadamu, lalu memohon amryn kcpada Allah, dan

rasulprn memithonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka

* - Jani'9: 159. Ib,nu trbtsir nrngrrtipnya drinya dgJlun At-Tafsir 2: 362. A*
Suyrthi juga mcngtiprya drinya dutrirrrr Ad-Dwr 2:219; fur dari 'Abd bin Humd4
Ath-Thabrani &n Al Baihaqr (ddun W'ab Al Ina). Atsr ini telsh &-takMj
scbelunmyapada surah Aali Irnram ayat 135.

!t-
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mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang)

(Qs. An-Nisaa' [4]: 64feeo;

491- As-Suyrthi: Hannad meriwayatkan dari Ibnu Map'ud, ia berkata,

"Ada empat ayat dalam kitab Allah 'Azza Wa Jalla yang lebih aku

sukai daripada onta-onta merah dan onta-onta hitam, yaitu dalam

surah An-Nisaa', firman Allatr: i31, li[t1,'lhJ 25,1[1

(Sesunggthnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun

sebesar zarrah)(Qs. An-Nisaa' [4]: 40), dan firman Alla]r: { ai-61

.*'{A o1'#- (S e sungguhny a All ah ti dak akan mengamPuni d o s-a

' syirik) (Qs. An-Nisl' [4]: 48), dan firman Allah: 3L;{! 5't
ii:A'ehfrW (Sesungguhnya Jikalau mereka kctika

menganiqa dirtuya datangkcpadamu) (Qs. An-Nisaa'[4]: 64), dan

firman Allatr: ,f5'lV-i1L.frW-{t (Dan barangsiapa yang

mengerj akan kcj ahaian dan menganicya dirinya)$t t)

si + # 5 #4'j u $t ;{# ti,t7Lg'# *y

{@ t6(4.&t
(Tidakadf, l<cbail<anpafu kebarryakanbisil<frrr.UtsilltrJ

rnq eka, l<Eanli bisikdn,bisil<f,rr ilcri or ang y ong fl r.rrlvyurur/n

Imamsiol menrfui sedekah, frntberhnt ma'raf, atm
mmgadtkmt pudamaian ili urura ntatutsia...l

(Qs. An.Nisaa' [4]: L14)

492- As-Suyrthi: Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia

pernah datang ke Shafa lalu berkata, "'Wahai lidah, katakanlah yang

baik, maka kamu akan mendapatkan hasilnya; atau diamlah, maka

kamu akan selamat sebelum kamu menyesal." Orang-orang

t' - Ahkarn 5: 3E0. As-Suyu0ri mcngutipnla drinp &lturn Ad-Dm 2:219 dlri
AM Um Hrmuid. Hhd snrah Aali Inram ayd 135.

ot 
- Ad-Dun2: l70,prdrtgurah An-Nisaa': 48.
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bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, ucapan ini hanya ucapanmu

sendiri atau kamu mendengamya?n h me'qiawab, "Tidak, justnr aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda" "Sesungguhnya mayoritas

dosa-dosa anak Adam adalah pada lidabnya.n(4ez)

{@ "'6€i#i!#;ig; }
(... Dan al<f,rJ All'ru. ilr.z'/l- nqelca (ntengufuh ciptarn" Nlalr),

lalu blwr-benar msela mefi*,a1r'rlryd ... )
(Qs. An,Nisaa' [4]: 119)

4g3- Az-Zllrrrlfusyari: Dari Ibnu Mas'ud: Maksudnya adalah tato.(ae3)

494- Ibnu Hanrbal: Hisyam bin Abdul Malikmenceritakan kepada kami,

Abu 'Awanah dan Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu 'Awanah mengabaxtan kepada kami dari Abdul

Malik bin 'Umair dari Al 'Iryan bin Al Hutsaim dari Qabishah bin
Jabir Al Asadi, ia berkata: Saya menemui Ibnu Mas'ud bersama

seorang kakek-kakek dari Bani Asad. Maka ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW melaknat orang yang mencabut bulu

alis, orang yang menyela-nyela ggnya untuk hiasan, dan orang

yang mentato yang menrbatr ciptaan 611"1.r(aea)

oo 
-Ad-Dun2:220-221.ott 
- Kasysyaf l:299.Ibnu Al Jauzi menyebutkannya ddamAz-fud2:205.

4% - Al Musnad 6: 25-26, dan setelahnya.' Yahfia berkata, "Wanita-wanita yarlg
menrberi cap (pada tubuh) ....' Ia juga meriwayatkurnya dari Hasan dari Syaiban dari
Abdul Malik dari Al Uryan dcngan redaksi ),ang sama Ia jugameriwayatkannya 6: 198-
199 dari Muhamrnad bin Jdfar dari Syubah dari Manshtr dari Ib,rahim dari Alqamatt
dari Abdullah dcngan redaki yang sama. Ia juga meriwayatlonnya6:2l-22 ),ang t€rmuat
dalam kisah ),mg panjans, yang akm disebutkan pada surah Al Hasyr ayat 7, dari Abdul
Wahhab dari Atha' dari Sa'id bin Abu'Arubatr dari Qatadatr dari 'Azrah dari Al Hasan Al
Urani dari Yahya bin Al Jazzer dari Masruq dri Ibnu Mas'ud. Di dalanmya disebutkan,

'Rasulullah melarang me,ncabut alis, meruncingkm gigi, menyanrbrmg rarnbut dan
m€,ntato tubuh'. Ia juga mcriwayatkan kisah yang pmjmg 6: 85 dri Abdurrahman dari
Su&an dari Manshur dari lb,rahim dri Alqamah dri Abdullah. Ia juga meriwayatkannya
6; I 19-120 dari Waki' dri Suffan dri Manshur dui Ibrahirn Ia juga mcriwayatkan arti

Tfisirlbr:lulvlas'ud



ini yang t€finuat dalam kisatr lain 6.. 162 dari Afran doi Jrir bin Hazim dari Sulaiman
Al Alnasy dari Ibrahim dari Alqamah bin Qais dari Abdullah.

Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya dari Sinan dari Jarir bin
Hazim.

Bulrtrari meriwayatkan arti ini Marn Shahih-nya'6: 147-148 dari Muhannnad bin
Yusuf dari Su$llan dari Manshur dari Ibratrim; dan dari Ali dari Abdunahman dari
Su$mn; bahwa ia menuturkan hadits ini kepada Abdunatrman bin 'Abis. Ia berkata, "Aku
mendengar dari seorang per€rrpuan bernama Unmu Ya'qub. Ia juga meriwayatkannya 7;
164-165 dari Utsman dari Jarir dari Manshrn dari Ibrahim. Ia juga meriwayatkannya 6r
166 dari Ishaq bin Ibratrim dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim. Dan juga dari
Muhanrnad bin Muqatil dri Abdullatr dari Su$an dari Manshur dari Ib,rahim. Dan juga
dari Ibnu Basysyar dari Ibnu Mahdi dari Suffan dari Abdunahman bin 'Abis. Dan juga
6: 167 dari Muhannnad bin Al Mutsanna dari Abdunatrman dari Su$an dari Manshur
dari Ib,rahim.

Muslim meriwayatkannp dalam Shahih-nya 3: 1678-1679 dari Ishaq bin Ibratrim
dan Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir dari Manshur dari lbrahim. Dan juga dari
Muharnrnad bin Al IUutsanna darr Ibmu Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari
Su&an; dan dari Muhamnad bin Rafi' dari Yatrya bin Adam dari Mufadhdhal bin
Muhalhal, keduanya dari Manshur. Dar juga dari Abu Bal<a bin Abu Syaibah,
Muhanunad bin Al Mutsmna dan lb,nu Basysyar dariMuhammad bin Ja'far dari Syubah
dari Manshur. Dan juga dari Syaiban bin Farulch dari Jarir bin Hazim dari Al Alnasy
dari Ibrahim dari Alqamah

Abu Daud meriwayatlonnya dalam Sazaz-n1a 2: 124 dad Muhanrnad bin Isa dan
Utsman bin Abu Sfibah dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dala,rn Shahih-nya l0; 232-233 dari Ahmad bin
Mani'dari Ubaidah bin Humaid dari Manshur dri Ibrahim. Iaberkata, "Hasan shahih."

An-Nasa'i meriwayatkurnya dalam.lzzcz-nya 8: 146-149 dari Armu bin Manshrr
dari Xftalaf bin Musa dari aphnp dari Qatadatr dari Uzratr dari Al Hasan Al Urani dari
Yahya bin Al Jazz.s dari Masruq. Dan juga dari Annu bin Manshr.r dri Abu Nu'aim
dari Su$mn dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullatr ),ang t€rrnuat dalam atsar lain. Dan
juga dari Abdurahman bin Muhannnad bin Salam dari Abu Daud Al Jufri dari Suffar
dari Manshur. Dan juga dari Ahmad bin Harb dari Abu Muawiyah dari Al Atnasy dari
Ibrahim. Dan juga dari Ismail bin Matrmud dari lGalid dari Syubatr dari Al Alnasy dari
Abdullah bin Munatr dari Al Harits dari Abdullah. Dan juga dari Abu Ali Muhammad
bin Yahya Al Marwazi dari Abdullatr bin Utsman dari Abu HarEah dari Abdul Malik
bin Umair dari Al U4an bin Al Haitsam dari Qubaishfi bin Jabir. Dan juga dari
Muhammad bin Matnar dari Yahya bin Hamrnad dari Abu 'Awanah dari Abdul Malik
bin Umair. Dan juga diui Ib,ratrim bin Ya'qub dari Ali bin Al Hasan bin Syaqiq dari AI
Husain bin Waqid dari Abdul Malik bin Umair. Dan juga 8; 188 dari Muhammad bin
Basyspr dari Muhamnad dari Syubah dari Manshur. Dan juga dari Ahmad bin Sald
dari Wahb bin Jarir dari aphnya dari Al Alnasy dari Ibrahim. Dan juga dari Muharffnad
bin Yahya bin Muhammad bin Umar bin Hafsh dari aphnya dari Al A'masy. Dan juga
dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Sulaiman
Al Alnasy.

Ibnu Majatr meriwayatkannp dalam Sunan-nya l: 64 dari Abu Umar Hafsh bin
Umar dan Abdunahman bin Umar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sugnan dari
Manshur dari Ibrahim.
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(... Dan dmporl<ah yarJglebihbrrrr,r per:l<aanmya ilari pada

Nlah?l (QE. An Nisaa' l4l: l22l

495- As-suyuthi: Ibnu Abu tlatim mengeluarkan dari Ibnu lvlas'ud, ia

berkata: "Sosuugguhnya sebaik-b.aik p€rtataan adalatt trblam

6L5.n(aes)

{@s.E r$.vx:E$. }
(... Deln dJlah m.engartil lbrahirrr. mmiadi lcescyangan

. Nyo) (Qsl An,Nisaa' l4l: l25l

496- Ibnu Hambal: Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami tentang firman Allah, btyirl'iAii
i1E (Oon Allah mengonbil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya): Ia

Ath-Thabari meriwayatkannya d6lam Al Jani'9:.221-222 dari Abu As-Sa\b dri
Abu Muawiph dari Al Alnasy. Dan juga dari Muhamrnad bin Baqrspr dari
Abdurralman dari Su$an dari Manshur. Ia menanrbahkan, "Al Wasyirat'. Dan juga dari
Ibnu Al Mutsanna dffi Muhamrnadbin la'far dari Syrbah dari Manshur.

As-Suyrthi meirgrrtipnya darinya ddam Ad-Dun 2: 224 dcngan rcdaksi Ibnu
Basysyar.

Az-Zamalr&syari mcriwayatkannya dalam ,{l Kasysyaf l: 299.Ibnu Hajar b€rkata
dalam Al Kafi: 49. "Muttafaq 'alaih dari riwayat Alqamatr.n

AI Qurthubi meriwayatkann),a dalarn Al Ahl@rn dart Ash-Shohii 5: 392-393, Ib,nu
IGtsir dalam At-Tafsir 2: 368. Bagan dsri hadits ini (Nabi mengutuk 'o,rang 

1lang
martato) diriwayatkan ketika mcn-taf,Irij atsar 321 pada tafsir sr.uah Al Baqarah ayat
278.

ut 
- Ad-Dur, 2: ?24-225.Ia juga mengrtipnya dari Ibnu Abu Syaibatr; dan juga dari

Al Baihaqi (dalun Syu'ab Al Iman) yang tcrmuat dalam khabar )rurg pdrjang.
Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-aya 8: 25 dengan redaksi,

'Sesugguhnya perkataan paling baik addah Kitab Allah", dui Abu Al Walid dari
Spbah dari Muttrariq dari Thariq dari AMullatr. Dan juga 9: 92 dari Adam bin Abu
Iyas dari Spbah dari Anru bin Murrah dari Murrah Al Ilardani dariAbdullah deirgan
rdaksi )rang panjang.

t
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berkata: Abdul Malik bin Umair mengabartan kepadaku dari

Khalid bin Rib'i dari Ibnu Mas'ud bahwa

"Sesungguhnya Allah meirgangf,at sahabat kalian

kekasih-Nya. Yakni Nabi Muhammad SAW.'(rgo

ia

lil
berkata:

sebagai

{ @ 
291 $ a4t'6.1} -t3 6 r;,;;s

o - Al Musnad 5: 282.Ia juga meriwayatkarmya (secara narfa) 5: 282-283 dui
Abu Al Walid dari Abu'Awanah dari Abdul Malikbin lGalid. Dan juga dari Affan dari
Abu 'Awanah dari Abdul Malik Dan juga dari Muawiyah bin Hispm dari Suimn dari
Abdul Malik. Dan juga dri Abdurratrman bin Mahdi dari SuSan dari Abdul Malik. Dan
juga 5: 342 dart Affan dari Abu'Awanah. Ia juga meriwayatkannya (yang termuat dalam
hadits dari Abu Bakar) 5:202 dxi Su$an dari Al A?nasy dari AMullah bin Munah dari
Abu Al Ahwash dari Abdullatr. Dur juga 5: 254 dari Waki'dari Al A'masy dari Abdullah
bin Munatr. Dan juga 5: 337 dari Abdurazzaq dari Su$nan dari Al Ahtasydili Abdullah
bin Munah. Dan juga 6: 83 dari Waki'dari Al Atnasy. Dan juga 6: 106 dari Muhamnpd
bin Ja'far dari Syrbatr dtri Ismail bin Raja'dari AMullah bin Abu Al Hudzail dari Abu
Al Ahwash. Dan juga 6: 190-l9l dari Affan dari Syrbah dari Ismail bin Raja'.

Muslim meriwayatkannya ddarn Shahih-nya 4: 1855-1856 dari Muharnmad bin
Basysyar Al 'Abdi dari Muhartrnad bin Ja'far dari Syubah dari Ismail. Dan juga dri
Utsman bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ib,rahim dari. Jarir dari
Mughirah dari Washil bin Hay5nan dri Abdullah bin Abu Al Hudzail. Dan juga dari Abu
Bakar bin Abu Syaibah dri Abu Muawiph dan Waki'; dan dari Ishaq bin Ibrahim dari
Jarir; dan dari Ib,nu Abu Umr dari Suffan, sernuan),a dad Al A'rnasy; dan dari
Muharmnad bin Abdullah bin Numair dan Abu SaId Al Aspj dari Waki'dad Al A'masy
dari Abdullah bin Murrah.

At-Tirmidzi meriwayatlannya ddlam Shahih-nya 13: 125-126 dri Matrmud bin
Ghailan dari Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash. Ia
berlota, " Hasan shahih."

Ib,nu Majatr meriwayatkann)ra ddam Sunan-nya l: 36 dari Ali bin Muhamntid dtri
Waki'dari Al Alnasy dari Abdullah bin Munatt.

Al Baghawi meriwal,atkuurya dalam lI Ma'alim l: 502 dari Abu Al Muzhaffar
Muhannnad bin Ahmad At-Taimi dui Abu Muharnnad Abdurrahman bin Utsman bin
Al Qasim dari Iftaitsarnah bin Sulaiman bin Haidarah Al Athrabalasi dari Abu Qilabah
Ar-Raqasyi dari Bisyr bin Unrar dari Syubatr dari Abu Ishaq.

As-suyrthi mengrtipnya dalarn Ad-Dun 2: 230 dari Ath-Thabarani dan Ibnu
'Asakir secaramauquf.

Ibnu Katsir meriwayatkann)ra dalam At-Tafsir 2:375 dengm redaksi yang artinp
sama.
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(Darrl,rlrnivu selcalLlsalifrnak alorrJ dayatberlalcu ddil di
dnfiLrcr istzri-i.sterikruil, wal@tm l@w wngat ingrn

Wuat demil<ian..) (Qs. An Nisaa' [4]: l29l

497- As-suyuthi: Ibnu Al Mrmdzirmengeluaflon'dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Altah: l4l'6.13+:'6u1,)#;fi loan nanu

seluli-kali tifuk akan dapat berlaht adil di antara isteri-

isteri[mufl: Ia be'rtat4 "Dalam - O.rr.*5,rtr.m(leo

,tJ,ll (lyV6 Sfi |&yjfi 6l('i"+y A4$1 i'Ly

{ @ {S $LK' 5'g +$,i'6t 6/{i $6 ti6
(SesnngSuhny d orang.orung nr,rrlnatik itu mmipu Nloh, ililn
Nlah al<f,rJ men$alas tlpuf,it rnrr:elio- Dan apabiln rner:el<a

bqdiri untr.rk sh.alfi nwelabqiliri ilmgan nvf,l,as. Mqelru
brrnnalc*rud riya [derryffi shalatl ilihadapan rnarwsia. Dan

finaWoh merel<a merryebut Nlahkr:c,,zarli seilikit selcali)
(Qs. An Nisaa' l4lt L42l

498- Ibnu Katsir: Al Hafizh Abu Yala berkata: Muhammad -yaitu Ibnu

Abu Bakar Al Muqaddarri-, Muhammad bin Dinar menceritakan

kepada karni dari Ibrahim Al Hajari dari Abu Al Ahwash dari

Abdullah, iaberkata:

Rasulullah SAW bersabda, tii,;,?t rfllt'ori'* atiat'r3t'i
t, . . ) . ,,Fr'*'-i: r_fu ora: '.11Jl'ir;t'cJJ4 .jhi€i, lSoronrt*o
menunaikan shalat'dengan baik ketika dilihat orang-orang tapi
menunaikannya dengan hnuk kctika sepi [sendiian tidak ada

* 
-Ad-Dto2:233.
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orangJ, moka itumerupakan tindakan merenehkan Allah'Aza Wa

JallQ"QeD

{ @ . . .WJf{; X6 JrT ay,. 6.'+:r.r\
(Mqe}ra dalanrbadgr r@t r61gy antgfid yarJg dg,6Jikion

IimfrrJ dt4g hf u I t tidak masttk lnp ada golongart lni I or anS'

otclrrgberimnnl dNJ fidak [pula] lnpada golongan ifii
[orang.orungw]...) (Qs. An'Nisaa' l4h 143)

499- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Ayahku menceritakan kepada

karni, ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Israil

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishag dari Abu Al Ahwash

dari Abdullah -yaitu Ibnu Mas'ud-, ia berkata:

Perumpamaan oftIng mukmin dengan ofimg munafik dan orang

kafir adalah seperti tiga orang yang berada di tepi jurang' Lalu

salah sporang dari mereka menyeberang (hingga sampai di

ujungnya). Kemudian png lainnya menyeberang, hingga ketika ia

berada di tengalrnya, omng yang berada di tepi jurang menyeru,

"celaka, mau kernana kamu? menuju kebinasaan? kembalilah ke

tempatnu semula." Sernentara orang yang telah menyeberang

berkata, uKemarilah menuju keselamatan." Maka ia melihat kesana

dan kesini. Kemudian datanglah air bah yang menenggelamkannya.

.o - Tafsir 2:390. As-suyrthi mengutipnya ddam Ail-Duru 2:235 dari Abu Ya'la.

Ia mengutip arti frang sama ini 2: 219 pada surah An-Nisaa' ayat 108 dari 'Abd (bin

Humaii) a* mu Abu Hatim secara Mauquf dan Marfu'. Ia membaca ayat ini, "Mereka

bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tifok bersemburyi dari Allah, padahal Allah

beserta merelco" (Qs. An-Nisaa' [a]: 108).

Ib,nu Kabir mengulangrya ddart At-Tafsir 5:204 pada surah Al Kahfi ayat ll0
dengan sanad yang sama. Di dalarmrya disebutkau Dari Abu Al Ahwash dari 'Auf bin

Malik dari Ibnu Mas'ud.
As-Suyrthi juga mengutipnya ddam Ad-Durr 4: 257 pada ayat png sama dari Ibnu

ebu Srraibatr dengan redaksi )'ang sama. Redaksi awalnya adalah, "Barangsiapa

^*uniiLn 
shalai kehka orongorang ilelihatnya, malca kctika sendirian ia harus

shalat persis seperti itu. Jitu tidak mah,a itu merupalcan tindakan meremehkan ...."

Tafstr lbnu\[rls'ud



Orang yang menyeberang adalah orang mukmin, orang yang

tenggetam adalah orans munafik: Jf{, SF ,It-{ Ay\ 6!*:f.!
"iaS (M*eka dalam kcadaan ragu-ragu antara yang demikian

fiman atau kafirJ: tidak masuk fupada golongan Ini [orang-orang
berimanJ dan tidak [pulal l@pada golongan itu [orang-orang
kafirD,sedangkan yang tetap di teurpahp adalah orang 1"6r.(0e)

{ @ 6; # 4 l; r.(tl |r, ;z:3$ 4'':11,t-'+r$ y
(Sesnngguhny a orarrg-orang nwnf,fik iat tditehpattcanl

pado tingkatm yolrJg Dalin1 bawah dori nrr:al<a. Ddn kfrnru
selcali.lali tidak al<n't mmdapu seonmg parolongrybagi

rnne,:el<a) (Qs. An,Nisaa' l4l1. L45')

500- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

ayahku menceritakan kepadaku dari Suffan dari Salamah bin
Kuhail dari Khaitsamah dari AMullatr: +7f:J,1{t|ill4$ffJ't|
,.61'o; (Sesunglguhnya orang-orang munafik itu [ditempatkanJ

pada tingkatan yang paling bawah dari neralra) ia berkata "Dalam
peti-peti dari besi png tertutup (terkunci sehingga tidak bisa

dibuka;'" (sool

'* - Ta6ir 2: 392. As-suyrthi mengutipnya dalan Ad-Dun 2: 336 dari Ibnu Abu
Hatim.* - J*ri' 9: 338-339. Ia juga meriwayatknn de,ngan arti yang sama dari
Muhammad bin Al Mutsanna dari Wahb bin Jarir dari Syrbah dari Salamah. Dan juga
dari Ibmu Basys),ar dari Abdurrahman dari Sufran dari Salamah. As-Suytthi
mengutipnya darinya dalam Ad-Drr 2: 3361' dan dad Al Firyrabi, Ibnu Abu Syarbah,
Hannad" Ib,nu Abu Ad-Dunya, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.

Ibnu l&tsir juga mengutipnya darinya deJlun AbTafsir 2: 193 de,ngan riwayat Ibnu
Basyslar. Ia juga mengutipnp dari Ibnu Abu Hatim dri Abu Said Al Asyaj dari Waki'
dari Su6/an. Dan juga dari Ibnu Abu Hatim dri aphnp dari Abu Salamah dari
Hammad bin Salamah dari Ali bin Yazid dri Al Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu
Masbd.

AI Baghawi meriwayatkurn)ra dalarn Al Ma'alim l: 5l l, d8n Al Qurthubi dalam lI
AhlcamS:425.

Tafsblbnulvlas'd
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(Danl<arena uca\an tnqello,, "Sesunggzhny al<a,mi tctah
rnerrbutwh AI Mdsih, Isa putra Maryana Rasul Allah",
padalwl maelca fidak rnemkmirnya ilmt fidak [pula]

rnerryalibnya, tetapi [ymy nrcrelahnruh idah] ordrrg yorng
dismtp al<m ilmgan Is a b ogi mer ela. Senrngguhny a ot ang.
orcmg yc.lng berselisih Pahant tentmry tpenrfurnthrlnl lsa,
benar.benar ilalarn l<nagu.ragumt tentang yaflg difunuh

if;.t, Mereke dnak nempurryai keyal<inan tcntang siapa yarJg
dihmlh itu, l<eanli mmgilrruti pusangl<aan belal<a, mei";el<a

ddok fpula] yal(inbahwa yolng ntrr:el<afurat4h iat qdalqh
Isa. Tetapi [yang sebenarnya], Nlah tclah m,mgangl<at Isa
l<epadn Nya. Dan adalah Allah Maha Pqlcasa lagi Maha
Bijal<sana. Tidak ada seorangpun dfrri ahlikitab,l<ec,lloili

ol<f,rl b erirnan l<ep adfiuy a Usal sefuhm lcenatiarvry a. il.an
diharikiamat nurtilsa itu al<srJ murladi salai terhadap

muel<,a) (Qs. An,Nisaa' [4]: l5?.L59\

501- Ibnu Hambal: Husyarm menceritakan kepada karni, Al ,Awwam

memberitahukan kepada kami dari Jabalatr bin Suhaim dari Mutsir
bin Ghafazah dari Ibnu Mas'ud:

As-Suyrthi mengrtipnp dalam Ail-Durr 2: 336 dri Ibmu Abu Ad-Dunp dari Abu
Al Ahwash dengan rtdaksi yurg panjang.

6 t. A l, , , F- I



Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pada malam Isra' alru bertemu

Nabi lbrdhim, Nabi Musa dan Nabi Isa r{,S.'Perawi melanjutkan:

Maka merelw saling membalws tentang hari hiamat lalu
menanyalcawtya kepada Nabi lbrahim. Maka ia berknta, ula tidak

m,mgetahuinya. " Kemttdian mereka menanyakannya kepada Nabi

Mtrsa, maka ia berkata, 'Aht tidak mengetahuinya.n Kemudian

mereka menanyakannya lepada Nabi Isa, fiuka ia berkata,

"Adapun lrapan datangnya, tidak ada yang nengetahuinya kccuali

Allah. Di antara yang dijanjikan Tulutht adalah bahwa Dajjal
akan lreluar," Kata Nabi Isa, "Aht membawa &n tonglut. Jika ia
melihatht malca ia akan meleleh seperti timah.' Kata Nabi Isa,
ulalu Allah menghananrkannya, hinga batu-batu dan pohon-

pohon mengatakan, "Wahai orang Islam, di bmtahlcu ada orang

lrafir, kemarilah dan bunuhlah ialu Kata Nabi Isa, uMaka Allah
menghancurkannya, kemudian orang-orang kembali lce negeri dan

tanah kelahiran merekn." Kata Nabi Isa, "Ketika itu nunanllah

Ya'juj dan Ma'juj @an mereka turan dengan cepat dai seluruh

tempat yang Tinggi). Mereka mendatangi negeri-negeri lalu
menghananrkan segala sesuatu yang mereka temui. Tidak satu pun

air yang merelca temui kecuali akan mereka minum. Kemudian

orang-orang kembali kepadaht lalu aht berdoa kcpada Allah agar

menghancurlwn merelm. Matra Allah menghananrkan merelw dan

mematikan mereka hingga bumi berubah karena bau busuk

rnerelra." Kata Nabi Isa, "Lalu Allah menurankan hujan hingga
jasad-jasad mereka terseret dan terbuang p 7o4.ils0t)

n' - Al Musnad 5: 189-190. Ibnu Majatr meriwayatkannla dalarn Sunan-nya 2;
1365-1366 dari'Muhamrnad bin Basysyar dari Yazid bin Harun dari Al 'Awwam bin
Hausyab dari Jabalah bin Suhaim dari Mu'tsir bin'Afazah.

Ibnu Katsir mengutipnya dari keduanya dalan At-Tafsir 2: 409410. ia juga
mengrlangrya 3: 525 pada surah Al Ataaf ayat 187. Dan juga 5: 29-30 pada surah Al
Israa' ayat l. Dan, juga 5: 370-371 pada surah Al Anbiyaa' ayat 96 dari keduanya dur
dari Ibnu Jarir.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Musta&ak 2: 384 pada surah Al Anbiyaa',
dari Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Faqih (di Bag[dad) dsri Al Hasan bin Mulcram

T$sblb.ul lvlrrs'ud



';;"ril ;fr 'e,-eq16:fg irr$i'u-riifi3 )
{@ Vti

([merel<akfiniutus]setat<urds'ul'tas:,tlpartawabqita
jenhira danpertuiperingatm ogdt srrPQdti@ fu

atcrarr bagi marusia menrhantah Nlah sesudah diutumya
rasttl-rastl itu...) (Qs. An,Nisaa' [4] : 165)

502- Muslim: Utsman bin Abu Syaibatr, Zrfrait bin Harb dan Ishaq bin

Ibratrim menceritakan kepada kami, (Ishaq berkata: mengabarkan

kepada kami, sedang dua yang lainnya: Menceritakan kepada

kami), Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Malik

bin Al Harits dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin

Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,'U hi?'irr a i:fir *+tnl'e
'dj',-ir,:Ftt? U; gf 'n fu'nV\'Vf.'fii g l" 9; ht
F!1,,y:|i+uEi|SJlcltf; ht n&r a; l.iriir $i;l'-t-l giaan

ada satu pun yang lebih disukai Allah Azza Wa Jalla daripada

pujian, karena itulah Dia memuii diri-Nya sendiri. Tidak satu pun

dari Yazid bin Harun dari Al 'Awwam bin Hausyab dari Jabalah bin Suhaim dengan

redaksi )rang sama. Ia juga meriwayatkannya 4: 488489 dari Abu Al Abbas Muharnmad

bin Ahmadll Matrbubi dari Sa'id bin Mastud dari Yazid bin Harun dari Al 'Awwam.

Dan juga 4: 545-546 dari Abu Abdullatr Muhanmrad bin Abdullah Ash-Shaffar dari

tr,tuhammad bin Maslamatr Al Wasithi dari Yazid bin Harun dari Al'Awwam.
Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jam{ 16:23 pada suratr Al Kahfi ayat 98

dari Ahmad bin Ibratrim Ad-Dauraqi dari Husyaim bin Basyir daxi Al 'Awwam dari

Jabalah bin Suhaim dengan redaksi )'ang sama. Dan juga dari Ubaid bin Ismail dari Al
Muharibi dari Ashbagh bin Zaid dari Al 'Awwam dengan redaksi yang sama. Ia

margulangnya dengan dua sanad ini 17: 72 pa& surah Al Anbiyaa' ayat 96 secara

ringkas.
Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlum 16;105-106 pada surah Az-Zu|hruf

ayat 6l dengan redakii ),ang sama secara ringkas. Ia me,npbutkan riwayat Ibnu Majah.- 
As-Suyuthi mengutipnya dalilTlAd-Durr 4:152 pada surah Al Israa'ayat 1, dari

Sa'id bin Manshur, Ahmad, Ibqru Abu s)'aibah, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir'

Al Hakim, Ibnu Mardawaih d8n Al Baihaqi (dalarn Al Bals wa an-Nusyrtr). Ia juga

mengrrlangrrya 4: 336 pada suratr Al Anbiyaa' ayat 96 dari mereka tapi tidak me,lrlcbut

nama Sa'id bin Manshur.

Tafstr l}rrwlvfas'ud



)) tze*)

yang lebih cembunt daripada Allah, karena itulah Dia
menglwramlun perbuatan kcji. Dan, tidak ada satu pun yang lebih

menytkai alasan daripada AAah karena itulah Dia menurunkan

Htab dan mangutw para Rasu[,$szl

$A i$.fr etr$rt WrV3( oii ffi y
{@ " "i+ii' u;

(AdaW orang.orang yolrrgbqtnan dfrrWuf,t anul
saleh, Mal<a Nlah al<ilrJ maryemprnwl<mr pahala mqela

ilan menartb ah urratk mq elca sebagian dori l@1ffric,Nyc... )
(Qs. An.Nisaa' I4lz L73l

503- Ibnu Katsir: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Baqiyyah
dari Ismail bin Abdullah Al Kindi dari Al A'masy dari Sufian dari
Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda tentang ayat, i i+ij il{r$ d.fi
4# (Maka Allah akan menyempurnakan pofiiti mereka dan

menambah untuk mereka sebagian dari karttnia-Nya), " ;fr$
Qruhala mereka): Memasukkan mereka ke dalam Surga. i i+ii
4#t (dan nenambah untuk mereka sebagian dari kantnia-Nia):

n - Shahih-nya 4: 2ll4.Ibnu Katsir mengrtipnya darinya crIrarn At-Tafsir 2: 428
dan dari Al Bukhari.

As-Suyr0ri mengutipnya dengan redaksi )rang sama ddun ld-Dtn 2: 248 darj
Ahrnad, Al Bulhari, At-Tirmidzi, An.Nasa'i, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih
dengan redaksi, n;;:,ii;H'$ *A;if,;1o2"Karena itulah Dia mengutus para Nabi
untuk memberi kabar gembira dan peringataa". Dalam enam kitab hadits lainnya yang
dilcutip As-Suyrrthi dan Ibnu lGtsir tidak terdryat bagran aldrir ini. Sedangkan dslarn
Musnad Ahmad, Shahih Al Bukhui dan Shahih Muslim (disebuttan dalam pernbatrasan
png lain), sernentara dalam riwayat At-Tirnidzi hurya discbutkan bagur awal dari
hadits ini yang tidak ada korelasinya deirgan ayat ini.

Trftir lbnu\lds'ud,



Merrberi syafaat kepada orang yang wajib masuk Neraka yang

pernah berbuat kebajitcan kctika di dunia.r(5o3)

grlii ;li i{r t iW, VK4J <)-51 G?, . .\
{@ L;{i$iirtE,; d#6'4{3 (4

(...Ailapurr ofi tng- ot cfrlrg y orrJg enggarr dan nwty olnrtbongrorn

diri, Maka Nlah al<$l nwryil<sa nqela ilengan silsocn
ycaw pe/lih, dmr mse\a fidak allan mempuolehbagi dhi
rrqel,a, pelinh,mg ilm penolong sehin dmi pada AJ;ldhl

(Qs. An,Nisaa' [4]: L73l

504- Ibnu Hambal: 'Arim menceritkan kepada kami, Abdul Azia bn
Muslim Al Qasmali menceritakan kepada kami, Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Habib bin Abu

Tsabit dari Yahya bin Ja'dah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersab du,',D.*.1uql,ry e .rg. q 16t.SU- I
Jyi 6- ,ht ,SA ,-;, 'u # fr", tJi .J og '6.aZi, hu- r, ,g'l.t

i;ii .a:*-;i,#,1), li,i*:' *,\i V iri't fr,:":,# dL,!i
Jr-rJr 3rt I :Jri rl'J.rj g'llri.rffilr 'orl!'.**.tlf-f1 ,p ,*t
.u,rit rslSjti'dr'q-- U #3, #,,t,Jr;Alt-r,,i-Jx6-fu'q (Tidak

alun masuk neralca orang yang d.alam hqtinya terdapat'k"i*ono,

*' - Tafsir 2: 433.Ia berkata, "Sanad ini tidak tetap. Tapi jika diriwayatkan secara

mauquf dui Ibnu Mas\r4 malo sanad ini bagus."
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyr dalarn Az-Z,ad2:263 dengu redaksi, "Mal@ Allah

alran menyempurnalan pahala merelu): Beliau bersabdc Aj' 'o'tt,iU 
lUeretca akan masuk

Surga...).
As-Suyrthi mengutipnya &larn Ad-Dun 2: 264 dari Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu

Hatinr, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim (ddun Al Hilyah) dengan

redaksi, 'Allah akan menrasukkan mereka kc dalam Surga.n
Ibnu Katsir meirgulangrrya ddart At-Talsir 6:75 pada surah An-Nutr ayat 38 dari

Ath-Thabarani dari hadits Baqiryah. Di dalanmya disebutkan 'Abu Wail' sebagai gmti
dari 'SuSnn.n Di dalarmrya juga disebutlon, "Syafaat bagi orang ymg wajib masuk
ncraka yang pernah bertuat kcbajikan di dunia.'

Ta$rlbnu\vtrrs'ud



meski sebesar biji satti. Dan tidak akan masuk Surga orang yang
dalam hatinya terdapat kcsombongan meski sebesar biji smvi."

Seorang laki-laki bertanya, uWahai Rasulullah, saya orang yang

suka berpakaian tercuci Oagus dan rapi), memakai minyak rambut

dan tali terompah )ang beru -ia menyebrrtkan beberapa hal sampai

cemetinya-, apakah ini termasuk kesombongan?" Maka Rasulullah

SAW bersabda, 'Tidak, itu adalah keindahan. Sesungguhnya Allah
Maha Indah dan menyttrai kcindahan. Sombong adalah menolak
kebenaran dan menghina manusia')$M)

w - Al Musnad 5: 301. Ia juga meriwayatkannya 6: 8-9 dari Affan dari Abdul Aziz
bin Muslim dari Al Atnasy dari lb,rahim dari Alqamatr dari Abdullah secara ringkas
tanpa ada redaksi t€ntang p€rtanyaan seorang laki-laki dan jawabannya. Ia juga
meriwayatkannya 6:22 dari Aswad bin 'Amir dari Abu Bakar dari Al A'masy. Dan juga
6: 150 dari Yazid dari Hajiaj dari Fudhail dari lbratrim de,ngan redaksi, 40,&V ,Ar p41
l|H*'J.$]jI (Tidak atcan masuk Surga orang yang datam hatinya terdapat
kesombongan meskipyn sebesar biji sawi).

Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya 1: 93 dari Muhanrnad bin Al
Mutsanna, Muhammad bin Basysyar dan Ibrahim bin Dinar, semuan)na dari lahya bin
Hammad dari Syubah dari Aban bin Taghlab dari Fudhail Al Fuqaimi dari Ibrahim An-
Nakha'i seperti riwayat aslinya secara ringkas. Dan juga dari Minjab bin Al Harits At-
Tamimi dan Suwaid bin Sa'id, keduanya dari Ali bin Mushir dari Al A'amsy dari Ibrahim
seperti riwayat Ahmad dari Aswad bin 'Amir. Dan juga dari Muhammad bin Basysyar
dari Abu Daud dari Syubah dari Aban bin Taghlab dari Fudhail seperti riwayat Ahmad
dari Yazid.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 2: 79 pada surah Al Ataaf
ayat 3l dengan redaksi aslinya.

Abu Daud meriwayatkann)4a dalarn Sunan-nya,2: ll8 dari Ahmad bin Yunus dari
Abu Bakar bin 'Agrasy dari Al A'masy seperti riwayat Ahmad dari Affan. Ia berkata,
"Hadits ini diriwayatkan oleh Al Qasmali dari Al Alnasy," dengan redaksi yang sama.

At-Tirmi&i meriwayatkannya dalan Shahih-nya 8: 163-165 dari Abu Hisyam Ar-
fufat dari Abu Bakar bin 'Alyasy dari Al Alnasy seperti riwayat Ahmad dari Affan. Ia
berkata, "Hasan shahih".Ia juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Mutsanna
dan Abdullah bin Abdunatrman dari Yahp bin Hammad dari syrbah dari Aban bin
Taghlab seperti aslinya. Ia berkata, "Hason shahih gharib.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya l:22123 dari Suwaid bin Sa'id dari
Ali bin Mushir dari Al Atnasy dan dari Ali bin Maimun Ar-Raqi dari Satd bin
Maslamah daxi Al A'masy dari Ibrahim seperti riwayat Ahmad dari Affan. Ia
mengulangrya dengan sanadyangsama 2: 1397.

As-Suyuthi mengutip dari mereka -selain Ahmad- dalam Ad-Durr 4: 114 pada surah
An-Nahl ayat 23; dan dari Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi seperti
redaksi yang aslinya secara ringkas.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak l: 26 dari Abu Al ,Abbas

Muhammad bin Ya'qub dari Ja'far bin Muhannnad bin Syakir dari Affan; dan dari Abu

T4rjirflbnulvIas'u.il



505- As-Suytrthi: Abd bin Humaid mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan

dimasukan dalam peti-peti api lalu dihmci rapat (schingga tidak

bisa keluar."(5oi)

Bakar bin Ishaq Al Faqih dari Muharffnsd bin Ghalib dm Muhanmad bin Malmud Al
Bannani dari Abdul Aziz bir Muslim dari Al Alnasy dari Habib bin Tsabit seperti
riwayat aslinya. Ia menilainya Shaltih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suynthi mengutipnya darinya dalan Ad-Durr 4: 115 pada a),at )ang sama. Di
dalamnya disebutkan bahwa laki-laki png dimaksud adalah Malik Ar-Rahawi. Ia
berkata, "Kezaliman" sebagai ganti dari "Kesombongan."

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alin 4: 70 padr ayat ),ang sama dari
Abu Sald Bakar bin Muhammad bin Muhanunad bin Yahya Al Bus0runi dari Abu Al
Hasan Abdurrahman bin Ib,rahim bin Sahtunah dari Abu Al Fadhl Sulan bin
Muhammad Al Jauhari dari Ali bin Al Hasan bin Abu Isa Al Hilali dri Yahya bin
Hammad dari Syubah dari Aban bin Tsa'labah dari Fudhail Al Uqaimi dari Ibrahim
seperti riwayat yang asli.

Al Qurthubi mengutipnya dala,.nAl AhlctmT:198 pada surah Al Ataaf ayat 32 darl
Muslim seperti riwayat png asli.

Ibnu Katsir meriwayatkannyr dslam At-Tafsir 6: 348 pada suratr Luqman ayat 18

dari Alqamah seperti riwayat Ahm8d dari Affm secara ringkas.
Az-Zamalihsyari meriwayatkannya dalam ll Kasysyaf L 95 pada surah AI Baqaratr

ayat 130 secararingkas dari Nabi SAW.
Ibnu Hajar memgeluarkann)"a dalsm Al Kafi ayat I I dari Ishaq dan Abu Ya'la serta

Al Hakim seperti riwayat As-Suyuthi. Lihat surah Al Ataaf ayat 33.
nt - Ad-Durr 4: I l5-l 16 pada suratr An-Nahl ayal 23.

Tcrfslr lbnulvlas'ud



O SURAH AL N,IAA'IDAII O

{@ "rffi.Wr}:v3,5iW.\
(Hai onfi rg. sr ang y dng b uiman, p mthilah aqail. oqad

itl.,r...) (Qs. Al Maa'idah [5]: t)

506- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata, nYaitu janji-janji keimanan dan

(mengamalkan) Al Qur' xn. u(so6)

{ @ Tsirs ;'ti(Fii;('{3"t'i\ii }i &W63y
(D an talong.menolonglah l<finu ilalam (mrrngelridlanrl)

l<ebajil<m dm takwa, dmr imgan tolong.metwlorrg dalant
berbuat dosa dmr pelmrggaran) (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

507- Ibnu Hambal: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Israil
mengabarkan kepada kami dari Simalc dari Abdurrahman bin
Abdullah dari ayahnya, ia berkata:

Nabi SAW bersabda,#i LF \ti$t ltlti '# f ,)b'n'j ool'5;
(Barangsiapa yang membantu lwumnya dalam berbuat kczaliman,

w - Ma'alim2;3.

Tr{,rifulbrrl_Mas'rd



maka ia seperti onta yang jatuh ke dalam surnur yang ditariil37

dengan ekornya).$q

508- Ibnu lGtsir: Al Hafiztt Abu Bakar /JBaze:rr berkata: Ibrahim bin

Abdullah bin Muhammad Abu Syaibatr Al Kufi menceritakan

kepada karri, Bakar bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,

Isa bin Al Mutfitarmenceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Iaila
dari Fudhail bin Amru dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda" ,J1tit .,-PJ oja irlJr (Orang yang

mentnjuklwn kepada kepada kebaifran adalah seperti orang yang

melahtlcannyal.6otl

.*,;,i A'j$ % /-st'{, i3t:6',^*:rt W,;?y
'€^rsiuswr::#:r'-^1t::6

(Diharatnlcffi basintut.tnernalcmrlbongloli:,ilordh,fuS*S
bahi, tdasrnshewanl yffig disertehh atas naffi,o selain

Nlah, yang tercekik, yarJg trlrpukul, yorng iatuh yang
ditorldiuh dan diterl<mt binatalng buas, l<r;cl,lali yang sempat

kaffwmmyartelilvryo...) (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

"1 Lihat Lisan Al Arab dm Tai Al Arus tqt).* ' At Musnad 6: l?A.Ia juga meriwalratkannya 5:274-275 dari Mutrarnrnad dari
Syubah dsri Simak dari AMunatrman dengan redaksi )rang sama. Spbah meragukan

t€,nt8ng statvs marfu'-nyr. Dan juga 5: 305-306 dari Abdul Malik bin Amru dan

Muammil dari Suffan dari Simak png termuat dalam hadits yang lebih putjang.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 159 dari Abu Abdullah

Muhammad bin Abdullah /.l-Z*rhid Al Ashbahani dari Ahmad bin Muharmnad bin Isa

Al Qadhi dari Abu Nu'aim dan Abu Hudzaifatr dari Suryan dari Simak )rang tcrrnuat
dalamhadits yang lebih putjang.

As-Suynttri meirgrtipnyr darinya duJlun Ad-Dun 2: 256 d8n dari Al Baihaqi dari
Abdurrahman.n - Tagir 3; I l, dan setelahnlra' Kcmudian ia berkata: IGrni tidak mengetahuinya
mcriwaptlon kccuali dc,ngan sazad ini.



509- Al Bul{rari: Al A'masy mengatakan (metiwqratkan) dai Z.aid:

Seekor keledai liar hendak menyerang salah seorang keluarga

.Abdullah. Lalu ia menyruh mereka me,nrukulnya sebisa munglcin,

,ftemudian ia berkata), "Biarkanlah )rang jatuh darinya dan

..3rrr1r51n(soe)

{ @'i L #s' :si:b ;srt G'.J'uii it16 l-
Ponf,hari lni dihdlalkfrnbaginttu yangbaik baik. moltanan

[sem,belihmr] orarrg-orang ydrrg diW NKitab ituhalol
baghrru, dan malcananlcmrutllorlal [puld] bagi nrr.el,a..,)

(Qr. Al Maa'idah [5]: 5)

510- Ibnu Al Jauzi: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya

tentang sembelihan orang-orang Nasrani Amb. Ia menjawab,

'Tidak apa-apa dengannya. "

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa sembelihan selain

mereka tidak halal.(s lo)

tJr# W6 iJ,A( Jy ;* 6y.jtr:, Oii q;16-y

JL H*J3,&fr,t&ti eIA Jy {q $',

{@ g*'#ofi"i#ii
(Haiotdttg-srsngyor.gbcrimmtrapabilal<affruhendak

rnenguial<anshalatrmal@bas.rhlahrrnil<mwdmt

* - Shahih-nya 7: 86. Ia juga menyebutkannya 7: 93 bahwa Ibnu Mas'ud

membolehkan binatang ternak yang bandel bahwa ia seperti binatang buas.

Al Qurthubi meiryebutkannya dalam Al Ahlum 6:55 seperti arti ini: yaitu bolehnya
menusuk binatang yarrg jatuh dan binatang liar di selain ternpat penyembelihan yaitu

kerongkongan dan tenpat mengalungkan kahmg (leher).
sto - zad2:29s.

i':iYs
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tnrgannw surrldi ilengonsilor, dffi saftulahk@rlorlw dmt

Ibosnthl l,;arki'nut sanr[af ilmgdn lefun mdt l<a*d, dntr iiklr
l<mwiurnh n.akamandilah) (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

5ll- As-Suyuthi: Abdunazzaq dan Ath-Thabarani mengeluarkan dari

Qatadah bahwa Ibnu Mas'ud bc*ata, maksud firman Allah:

{,,Kit JtH$', @an [basuhJ pabmu sampai dengan kcdua

nata tuh)ia"f"ft kembali pada membasuh kedua telapak 1r1i.(su)

512- Al Qurttrubi: Dari AMullah bin Mas'ud, ia berkata, "Tidalc apa-apa

mulai dengan kedua kakikmu sebelum kedua tingantnu.rr(st2)

513- Ath-Thabari: Hunraid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
bin Ztxai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada M,. ia berkata: Abdullah bin Hasan

menceritakan kepada karni,'ia berkata: Huzail bin Sytrahbil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sela-

selailah jari jemari dengan air, jangan sampai yang menyela-nyelai

aPi'rr(sl3)

514- Al Hakim: Abu Bakar bin Ishaq dan Abu Bakar bin Balawaih

menceritakan kqpada kami, keduanya berkata: Muhammad bin

Ahmad bin An-Nadhr Al Azni menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, T:rid^h

menceritakan kepada kami dari Sufiran bin Sa'id dari Humaid Ath-

Thawil dari Anas bin Malik:

Bahwa Rasulullah SAW benvudhu lalu mengusap bagan dalam

telinganya dan bagian luarnya.

Ia juga berkat4 "Ibnu Masbd menyrtrh melakukan U..i5*.r(sla)

t" - Ad-Dun 2: 262. Ibmu trbtsir rncnyebutkm uti ini dalam At'Tafsir 3: 47 .
srz - 111611 6: 99, dan saelalmya discbutlan; Ad'Draquthni bcrkata' "Hadits ini

nrasal dan tidak tctap (tidakslahih'1.'
st3 -1*r|t lO:72.
tt' - Vrctadrak l: 150, ia bcrlota' Zsidah ecorrrg pcrawi Wg ts'rSah. Tryt ytttg

lainnya mcriwayatlcannya eec1ra nauq{. Dcmikimlah yang dilotshn oldt Adz-

Ihahabi.

Tds*lh*lvlrc',d @l



;t ;!Yi 4(133 $ #14 &'rii'L4i frty

(Dan serynggzhnya Nlah telah mengartil perialriior.
(dori) Bant Israil ilan tclahl<frnJi ansld iliontara mrz:el<a

12 orang panimpin..) (Qs. Al Maa'idah [5]: 12)

515- Ibnu Hambal: Hasan bin Musa menceritakan kepada kami,

Hammad bin Taidmenceritakan kepada kami dari Al Mujalid dari
Asy-Syabi dari Masnrq, ia berkata, 'Ketika kami sedang duduk
bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat itu ia sedang menrbacakan Al
Qur'an di hadapan kami. Maka seorang laki-laki bertanya, \Mahai
Abu Abdunahman, apakah . Anda pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW: Berapa khalifah yang dimiliki umat ini'?." Maka
Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Sejak aku datang ke Irak, tidak ada

seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hal ini sebelummu."

Kemudian ia berkata, "Ya, kami pernah bertanya kepada Rasulullah
SAW tentang hal ini. Beliau bersabda, uAda 12, seperti jumlah

Pemimpin Bani Israil. "(s 
15)

l-,:{} t \iL li; .'72,2G &'+1rr -a}}- }
{@ :*,

'ts - Al Musnad 5: 294. Syakir menilainya shahih.Ia berkata, ,Mujalid berubah
(hapalannya) di akhir usianya, dan Hamnad mende,ngar darinya sejak dulu (yzlari
sebelum (hapalannya) berubah.'

Ibnu Katsir meirgutipnya darinya dalam At-Tafsir 3: 6l.Ia berkata" "Hadits ini
gharib dari jalur ini. Hadits aslinya terdapat dalan Ash-Shahihain dari riwayat Jabir bin
Samurah."

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak4:501 dari Muhamrnad bin Shalih
bin Hani'dari Al Husain bin Al Fadhl dari Affan dari Hammad bin Zaid dari Mujalid bin
Sa'id. Ia berkata, "Aku tidak bisa bertoleransi dalam bukuku ini dalam meriwayatkan dari
Muj alid dan rekan-rekannya.'

As-Suynthi me'ngutipnya dari keduanya ddarn Ad-Dun 2: 267 ,

Tdsir lbnulvlas'ud



(.,.Mereka ni<f,nsqbah pqt<aaan tillahl dml wrpt'
teryafivta, dan nsela [*rrgaidl mel'ru|alerrr, *bog:iffr dori

ab a y mg nwrelco T elah dittqitnsdwr ilengaa ny a...1
(Qs. Al Maa'idah [5]: 13)

516- Ib,nu Hajar: Ibnu Al Mubarak mengeluartan (dalam Az-Zuhd), ia

berkata: Abdurratrman Al Mas'udi mcngabartan kepada kami

dari Al Qasim dari Abdullab ia berkata" nAku mendugp bila ada

orang y"ng lupa akan itnu yang tclah dipelajarinp, itu

disebabkan lorena dosa yang dilakukannya.'(5 
lo

e\ 5i6"r1i-tj$ € 6 -tiff 6
{@ 5:#€ii$15$33c:;

(Mqetabe*frn, "Hail,/lilsg,tgrmi sel<ali sekati fidak at<$r

nemasttki nya selama.lamsrya, xlagi rna":el<t ada

dinf,lanuyy a, l<m ena iat pergiilah lorrrw fur som'fl

T ullrrrtvrru, dm fu pu onglah lrolmu fur&n" sesungguhnyc

l<anihmya fuhtkmmonfr disini sqan)
(Qs. Al Maaidah l5lz 241

t" - Kofi'54. Ia bcrkata, 'Riwayat ini Muqathi', demikianlatr yang dikelurlon
oleh Ad-Darimi dm Ath-lhabarani." Ketika mcntaldtrij riwayat ini ia menyebutkan

hadits png diriwayatlon Az-Zamakhsyri datam lI Kasysyaf l:328 dg.i Ibnu lvlasb4
.Tcrkadmg sescomng lupa akur ilmu yang dilcctahuinya discbabkan kcmalceiatm yang

ia lakukan."
Al Baidhawi juga mcriwayatkannya dalam Al fuiwu I : 25 1.

As.Suyrtlri mcngutipnp &lunAd-Drtn 2: 268 dari lbnu Al Mubarak d8n Ahrnsd

@alarn Az-Zuhd1 scperti rcdaksi Ibnu Hajr.
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517- Ibnu Hanrbal: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada kalni dari Mukhariq Al Ahmasi dari Thariq

bin Syihab, ia berkata: Aku me,lrdengar Ibnu Mas'ud berkata:

Aku mendapatkan dari Al Miqdad bin Al Aswad 
-yang 

lainnya

berkata: suatu kesaksian-. Sungguh, aku menjadi sahabatrya lebih
.,.,r,oku sukai daripada apa yang ia ubah. Ia pernatr menemui Nabi

SAW dan ketika itu beliau sedang mendoakan (kehancuran) bagr

oftmg-orang musyrik. Maka ia berkata, "Kami tidak akan

mengatakan seperti yang dikatakan kaum Nabi Musa AS: [t"E
5:'#giS6fSil4;a (Karena itu pergitah tramu

bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya

kami Hanya duduk menanti disi4i saja) akan tetapi kami akan

berperang bersama Anda baik di sebelah kanan maupun di sebelah

kiri, di depan maupun di belakang Anda". Maka kulihat wajah

Rasulullah berseri-seri dan beliau sangat

mendengarnya.(5lD

gembira

5t1 
- Al Musnad 6: 65; dan juga 6: 174 dad Ubaidah bin Humaid dari Al Mul<hariq

bin Abdullah Al Ahmasi dengan redaksi yang sama. Dan juga 5:259 dari Anrru bin
Muhammad Abu Sald Al 'Anqazi dari Israil; dan dari Aswad bin'Amir dari Israil; dan
dari Abu Nu'aim dari Israil dari Mukhariq dengan redaksi yang sama.

Al Bul&ari meriwayatkannya dalam thahih-nya 5: 73 dari Abu Nu'aim dari Israil.
Dan juga 6: 51 dari Abu Nu'aim dari Israil; dan dari Hamdan bin Umar dari Abu An-
Nadhr dari Al Asyja5 dari Su$nn dari Mukhariq. Dan juga dari Wakit dari Su$nn dari
Mukhariq de,ngan redaksi )rang sama.

Al Hakirn meriwayatkannya dalam Al Mwtadrak 3: 349 dari Abu Al 'Abbas
Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi (di Marwa) dari Sa'id bin Mas'ud dari Ubaidillah
bin Musa dari Israil dengan redaksi ),ang sama. Ia meirilainya shahih dan diperkuat oleh
A&-Dzahabi

Ibnu Katsir mengutipnp ddam Ad-Dun 2: 271dad Al Bulfiari, Al Hakim, Abu
Nu'aim dan Al Beihaqi @alanAd-Dala'il).

Al Baghawi meriwayatkannya dalamAl Ma'alim2:27 dari Abdul Wahid Al Malihi
dari Ahmad bin Abdullatr An-Nu'aimi dari Muhammad bin Yusuf dari Muhammad bin
Ismail dari Abu Nu'aim dari Israil dari Mukhariq dengan redaksi )Nang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatlonnyadalmAz-Zad2:327 dengan redalsi ),ang sama.
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(Ceritalr$tlahl<cpada mg,.:el<a lcisoh kcfuM putcra Adnrn
fHdbil don Qabil] nerunut ydr.g sebenmnyo,lcetil<o

l<edumyarnenpusen$ahl<fr rrl<orbartrmakaditerhf, df,ri
salah seorumg dari nqel,abq&n lHabil] dnu ddak

ditcdrnn dmi yanglairr |Qabill.IaBqkata [Qabill, u/^ku

p asti menl/cl.unilww!" . B qlcnta Habil, "Sesungguhny o y'.j;lah

lwroya mtr qiflul fiarfianl ilmi orong.orang yang
bertakwa". "Szngguh l*alau l<$rw mmgguald<art tanganrrnt
l<epadal<u mr;.rkmenrfutwhku, Alil selcali.kali dnak dl<iln

mengu ald<an tnngdnlu kcpadnrnu unfiik rnenhuwhmu.
Sesnngguhnyo Al<u talcutlnpoda y'Jlo,h, Tuhan seru
selqliart alanrr" . "Sesnngguhny a Al+u lngtn agat l<affw
kcrtdi dmgan fmerrtawa] dosa [rnenrkrmldr']lru dan

dosonru sendiri, makf,l<firw al<mrJ menjadi perr'rglulnli nrl.al<a"
ilm yang dr,nl,dlldfiJ iaiah pertahsanbagi or(mg.onmg

yorlryZalim.uMal<nhawonaf ruQdbilmeniadikannyg
mengangga1 milah menr&r.lrrnth saudmarrya, sebab iat
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di/rnttnrl'lfualdh, Mal<o iadilah ia seorang diantara otang.
otarJg yorrg metugi.l<erudilon Allah rwrylunah seel<or

bwwg gdgal( mmggali.gali ilibwr.i unatk manpulihatl<mt
hcpadaffya[Qabil]bagaimanax,haruxryammgubwl<an
nwyat saudmanya. Berl<ata Qabil, 

uAdlthai 
celalcn alcu,

mmgapa Aku dnak rnarQu bqkat seputi hffung gagdk
ini,lalu Ali'ru. dapat rnarguhul<an nrayat saudmalcu ini?"

Kmena itu iadilah dia seorong dianura orrtng.srang yolng
' menyesal.) (Qs. Al Maaidah llh 27.3L1

518- Ath-Thabari: Musa bin Hanm menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hamrnad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
' menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang lfiabar yang

dituturkannya (diriwayatkannya) iari Abu lvlalik dan Abu Shalih
dari Ibnu Abba* dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu
Mas'ud- dan dari beberapa orang SahabatNabi SAW:

Setiap kali anak Nabi Adam AS lahir, maka yang lahir kernbar,
yaitu anak lald-laki dan anak perempuan. Ia menikahkan anak laki-
lakinya dengan anak per€rnpuan )lang tidak lahir bersama
(pernikatran silang), dan menikahkan anak perernpuannya dengan

anak laki-laki yang tidak lahir bersamanya. Hingga akhirnya ial37

mempunyai dua orang anak laki-laki fng bernama: Qabil dan

Habil. Qabil ahli bercocok tanam sementara Habil ahli mernerah

zusu. Qabil lebih tua dan memiliki saudara perempuan (yang latrir
bersamanya) yang lebih cantik dari saudara peremuan Habil. Habil
minta supa),a dinikahkan dengan saudara perempuan Qabil. Tapi

Qabil menolak dan berkat4 "Ia saudara perempuanku yang latrir
bersamaku. Ia lebih cantit dari saudara perernpuanmu dan alel
lebih berhak menikahinya.!3t u

'.!_ Oaan l-Ot n dcmgm redalsi kcduarya
"' Dalarrr Ad-Dnr ddgsn rcdalrsi: nrcnikah dcngmnya
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Maka apbnya (Nabi AdamAS) menyrnfi agar saudaraperempuan

Qabil menikah d€ngan Habil. Tapi Qabil menolak. t alu keduanya

mengadakan korban untrk dipersenrbabkan kepada Allah f,4zza Wa

Jallal, rmfirk menennrkln srapa di antara keduanya yang lebih

bortak me,nikahi anat pereryuan tersebut. twaktu itultrr Adam

tidak bersama keeranya. h pergi ke Mekkah untuk melihatnya.

[Allah S\MT berfirman kqada Nabi Adam AS, "Wahai Adam,

apakah kamu uhu bahwa aku memiliki rumah ibadatr di bumi ?'
Adam mei{awab, "Tidakn. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku

memiliki rumah ibadah di Mel*ah, datangilah iol.'* Maka Adam

be*ata kepada langL "Jagalah anal*u agar memelihara amanah",

tapi langitmenolaknfta.Lahr iaberkata kepada bumi dernikian, tapi

bumi me,nolalmya. Lalu ia mengatakan demikian kepada gunung-

gunun& tapi gunung menolalnya. Lalu ia berkata kepada Qabil.
Maka Qabil me,njawab, "Ya, engkau bisa pergi lalu pulang dengan

mendapati keluargamu dalam keadaan baik-baik saja."

Setetah Adam pergi, keduanya mempersembahkan kurban. Qabil
bangga dengan kurbannl.a lalu mengatakan, '"Aku lebih berhak

mendapatkannya daripada engfuau. Ia saudara perempuanlu dan

aku l€bih tra darimu. Akulah yang diberi wasiat oleh ayah."

Habil me,mperseintahkan onta yang gemuk sebagai kurban,

sernelrtara Qabil mernpersembahkan seikat bulir. Ialu ia

menggQruknya kemudian memakannra, kernudian turunlah api lalu

melahap kurban Qabil den membiarkan kuban Habil. Maka Qabil
marah lalu bertat4 n1fts ekan membunuhmu fBar engfiau tidak

bisa menikahi saudara pererrpuankun Maka Habi!. berkata, (3y36

#l*S- *6,H r,ffi'66tas.bj @ ir*lt'nx ltSi-
iit6l "seswguhnya Allah Hanya meirerima (korban) dari

or(mg-ora,ilg yang betahwa. [Sungguh kalau kamu mengeraklwn

tangawmt kc4dafu tmt* nenknuhht, Aht sekali-kali tidak akan

mengao*lcot tangarht kcpadamu untuk membunuhmu"), t rrrp"i

rs tidalc tcldryaa drlelr, tt-Tafsir dn Ad-Durr.tt Tidalc tcrdryac dalfr At-Tafsir dfi Ad-Drr.
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ayat: )6 'Jfr,i:.,fr fr ; i:,i[l, (Matu hana nafsu eabil
menj ad.ikanny a rnenganggap mudah membunuh saudarany a)1.

tMalo ia mencarinya untuh membunuhnya]lal, lalu ia
menemukannya sedang berada di puncalc bukit.

Kernudian Qabil mendatanginya pada suatu hari ketika ia sedang

menggerrbala kambing [di suatu buldt].r42 Ketika itu ia (Habil)
sedang tidur. Maka Qabil mengangat sebuah batu besar lalu
melernparkannyra ke kepalanya sehingga ia mati. Kernudian ia
meninggalkannya di tanah tandusla3 dan tidak mengerti bagaimana

mengubnrkannya. Lalu Allah l'Aza Ya Jallaltu mengirim dua

bunrng gagak bersaudara yang berkelahi dan salah seorang dari

keduanya bsrhasil membunuh saudaranya. Lalu gagak tersebut

menggali taoah untuk saudaranya yang mati ksmudian ia
memasukl@nn)ra ke dalarnnya lalu menutupn)ra [dengan taoah]'ot.

Ketika Qabil pelihatnya, ia berkata : tlii *ifiAl LF-1i$5-
,i i;f '*.fr ylfrl (Aduhai celaka aht, mengapa aku tidak
mampu berbuat seperti ktntng gagak ini,Ia6 lalu aht dapat
menguburkan mayat saudaraht rnr?) Itulah firman Allah AzaWa
Ia[a:'#t;p qiJsfrA &.!!i e,q;$],ii e4
(Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di
bumi untuk memperlihatkan kcpadanya [Qabil] bagaimana dia
s eharttsnya menguburkan mayat saudaranya).r47

Nabi Adam AS pulang lalu ia mendapati anakrya telah menrbrmuh

saudaranya. Ilol.h fimran Allah ',42a Wa Jalla: 6'iCliiUJ*$
)qi, ,ir'i[,+fri (Sesunguhnya Kami telah mengentukaktn

amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunrng), sampai akhir

ttt Tidak tcrdapat ddan Ad-Durr.
ra Tidak tcrdm L dalrrrn Ad-Dun.
tt! Sampai disini bcrakhir riwayat lcedua &lam I I Jani' dfr At-Tafsir.Lalu khabar

kaika dimulai dalam lI Jani' daryaln redaksi, 'Kctilo Habil wafat, Qabil
meninggalkannya di tmatr tandus dan ia tidah rnengaatrui .....)

ta AlJamil'.

"t Ad-Dun.

f H:lll H:lr il:ffiil HH lf'ffi,,scdmg sisan),a ddarnAt-rarikh.
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^yrt 
$rlitijiy i,#USesunggulm),a rnanusia itu anrat zatim dan

amat bodoh) (Qs. Al Ahzaab [33|: 72): Yakni Qabil yang diberi

amanat oleh Nabi Adam, tapi ia tidak bisa meinelihara amanat

dalam meqi aga keluarganl6.(t 
I t)

519- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:

. Amru bin Hammad menceritakan k€pa4a kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-suddi tentang hadits yang

diriwayatkannya {ari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibnu Abbas-

dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud-, dari beberapa orang sahabat

Rasulullatr sAW: efg ,;yygd,l$ $esffigsuhnva aht ingin

agar kamu lcembali dengan [menbawal dosa [membunuhJ ht dan

dosamu sendiri): Ia berkata, "Dosa membunuhku berada dalam

tanggungiawabmu )Ut;J bir?i @uka kamu akan meniadi

penghuni neraka)Gre\

fi-,W iC' i )S Jr*:"1-,r- iF\X?- a1t ,FtbY
gitL;;"$i'Ji6lLS €1iic )65 *t

{@ "t$,i6tdT;iut6c$
(oleh l<menn ifiLl<ffirni tEtaDk$r [st/I,,tu}',til/gtlm.] bagi Bani

Israil, bahwo: barangdapa yorrg nren$wnl./l, seotryrg

narrusia, bu|ren lcaruna- orong iat tmen1[l,wu7/1,l orurtg lotn,

dtau bul&rJ l<mena murbwt t *rr"at mt di1r/,Itil<f,bwnir mal<n

stt _ 1*rit t0: 206-207, 221-222, 225 (terpisah .ld* !ry khabar). Ia

mengulangrya di terrpat lain ZZi COlt n{a suratr Al Ahzab ayal- 72 (engfrap dalam

satn khabar). Ia juga -*W"y"tt -n1. irt*, *-f**1, l: 68{9 (dala* satu khabar)

a*g.r, t*rii*"ri. frfllu f<"trii .*g"tip darinya bagiur dari tdrabar tersebut ds,iun At-

-"- 
Ar-Su,,rttri **grr,ip"r" a"riol" 1g1.a11- Ad-Dwr 2: ?j13,275 (datam dua lhabar

juga).
u -"' 

AlQnrttrubi mcnyebutkannya dularn Al Ahk@'t 6: I 3tl- 1 39'
ii; _-i;; i, its. ar-soy,rtti mengrrtipnya darinya dalur. Ad-Durr 2:273 yang

termuat dalam ctsar sebclunrrya.
Ib,nu Al Jauzi menyebu*an artinya aAanAz-7ad2:325'

TdsfuIbnulv?ddud ' 
t@



sefun fun dia tclah membwwh nwrusia selurulvry* Dan
b m mgsiap a y ang memelihm a lrchiilup an seor ang rncfi nt:;id,
fi wl<oseolah.olahdiatnlahrnemelihsal<ehidupanmarrusia

senuu(mya...) (Qs. Al N,Iaa'idah t5] t 32)

520- Ibnu Hanrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, AI
A'masy menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Murrah dari
Masrirq dari Atdullah, ia berkata:

Rasutullah sAw bersabda: ;j!r iii it ,p i,ri lf dlb';$ Jtlti
.l-ilir *',ii:tl oe "t bi 'u B (iiairuon ,oiororg dibunuh
secara zalim kccuali putra Adam yang p*tama menanggung dosa
pembunuhai tersebut, karena dialah orang yang pertama lcali

memp el op o ri p embunuhan):.(520)

tu -.Al Mumad 5: 226.?,i27.Ia juga meriwayatkannya 6:72 dari yahya dari Su$mn
dari Sulaiman dari Abdullatr bin Mrrrah dengan redaksi )4ang sama" Dan 6: 83 dari Waki'
dari Sutali dari Al A'masy dari Abdullatr bin Murrah de,ngur redaksi yang sama.

Al Bulfiari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4: 133 dari Umar bin Hafsh bin
Ghiyats dari ayahnya dari Al Atnasy dari Abdullatr bin Murrah. Dur juga 9: 3 dari
Qabishah dari Su$mn dari Al Alnasy. Dan juga 9; 103 dari AI Humaidi dari-sufyan dari
Al Alnasy.

Muslim dalarn Shahih-nya 3: 1303-1304 dri Abu Bakar bin Abu
syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dri Abu Muawiyatr dari Al Arnasy.
Dan juga dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir; dal dari Ishaq bin lbrahim dari Jarir
dan Isa bin Yunus; dan dari Ibnu Abu Umar dri su$nn, s€muan)xa dari Al Atnasy
dengan sanad ini.

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam ,srzan-nya 7: 8l-82 dari Armu bin Ati dari
Abdurrahman dri Su$ur dari Al Ahasy.

Ibnu Majatr meriwayatkannya dalam Suzaz-nya 2: 873 dad Hisyam bin 'Anrnrar
dari Isa bin Yunus dari Al Alnasy.

Ath-Thabari mcriwayatkannya dalemr ll Jami' l0: 218 dri Ibnu Humaid dari Jarir;
dan dari Su$nan, dari Jarir dan Abu Muawiyah; dan dari Hannad,.Abu Muawiyah dan
Waki', semuan),a dari Al Atnasy. Dan juga dari Su$an dri ayahnya; dan dari lbnu
Basysyar dari Abdrmahman, semuanya dari su$nan dari Al Atnasy dengan rcdaksi yang
sama. Ia juga meriwayatkannya dalmrAt-Tarikh 1: lzl4 dari Hurnad dari-Abu tvtuawiyah
dan Waki'. Dan dari Ibnu Humaid dari Jarir; dan dari Waki' dari Jarir dm Abu
Muawiyah. Dan juga dari Ibnu Basysyar dari Abduratrman bin Mahdi; dan dari Ibnu
Waki'd8ri ayahnya, semuanla dari Su$mn dari Al Alnasy.

Al Baghawi meriwayatkannya,dalamAl Ma'alim2:35 dari Abdul Wahid Al Malihi
dari Ahmad bin Abdullatr An-Nu'aimi dari Muhanrnad bin Yusuf dri Muharnmad bin
Ismail dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnp dad Al Alnasy.
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521- Ath-Thabari: Muhamrnad bin Al Husain menoeritakan kepadaku, ia

bertaa: Ahmad monocritakan'kepada karni, ia berkata: Asbattt

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentaDg hadits yang

diriwayatkannya -iari .Abu tvlalik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas- dan dari Murrah Al llamdani dari Abdullah-, dari

beberapa orang satrabat Rasulullah SAIM:

rentang firman Allqf SVrT: 117Jlt A ,6 it ,; #,U iC i
l* )gi diA116 (Barangsiapa yang membunuh seorang

manusia, bukan karena orang itu fmembunuh] orang lain, atau

bttkan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan'akan

dia telah membunuh manusia selurthnya) disisi orang yang

terbunuh. Ia berkata, "Yalcni dalam dosanya -{osanya sama

seperti membunuh seltuuh marlusil-" . 6Ci gi (dan

barangsiapa .yang memelihara kehidupan seorang -ygyusia)
dengan menyelamatkannya dari kematian, ri6ill\fr14
(*1 (Matca seolah-olah dia Telah memelihara kchidupan

manusia s emuanya)bagi orang yang menyelamatkanqra'(s2 
l)

{ @ (KqrG Lfr-i t#i6'i;ar' LFr' \
(Laki-laki yutg menc,ni dart periatquart tarrtg rrnenctllrL

P otonslah tangan kcdmy a I sebagai] p entfulosq b q, op'
yantg mselskcial&rJ...) (Qs. Al Maa'idah t5]: 38)

Ibnu Katsir mcngrtiprp dalarn al-Tafsir 3: 83 dari Ahrnsd bin Hanrbal de'ngan

riwayat Abu Muawiph dan Waki'.
-Ib,nu 

Al Jurzi nicngrtipnya MunAz-7ait2z3l6 datiAl Bulhri &n Muslim.

Al Qnrthubi mcngutipnp aa un al Ahla n 6: 1& dari Muslim dan lain-lainnya.

As-duyrthi -e"srtii'nla ddarnkt-Dt,,r2:276 dt;. Ahmad, Al Bulfiari, Muslint
At-Tinnidzi, An-Nasa!,Ib,nu Majah,Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrm&ir'

slt 
- Jami' lOz 233-234.As-suyrthi mengrtipnp darinya d,4,,.m Ad-Dun 2: 277'

Ibnu Al Jaui menycbutlon utinya ddsriAz-7adZt34l.
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522- An-Nasa'i: Muhammad bin Al Mutsanna morgabarkan kepada

kami, ia berkata: Abdurrahan menceritakan kepada kailri dari

Sufrzn dari Isa dari Asy-Spbi dari Abdullah:

Bahwa Nabi SAW memotong tangan dalam pe,ncurian senilai 5

dirham.(522)

523- At-Tinmidzi: Diriwayatkan dari Ibnu Masbd bahwa ia bed€ta:

Tidak ada pemotongan kecuali (pencurian) sernilai sahr dinar atau

l0 diftam.

Ini menrpalcan hadits Mursat png diriwaptkan oleh Al Qasim bin
Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud.(ta)

{@ ...'eat'bl'L1./i(i! aig' }
(... Merrelra itu adalah ofimg.or(mg ycng sni<l nmaensdr

b qiu bohorrg r b arry ak memal<m y alrrg lrar ort ...)
(Qs. Al Maa'idah l5lz 42)

524- Ath-Thabari: Su$an menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ghmdar dan Wahb bin Jarir me,nceritakan kepada kami dari

Syubah, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'ad dari Masruq

dari Abdullah, ia berkata: r-&-Jt (Memakan yang hararn): Uang
sogokall.(52a)

52 -.Suzaz-nva 8: 82.
tu - Shohth-iyr 6: 226.Ia bcrlota, 'Al Qasim tidak mendeirgr dari Ibnu Mastrd."
Al Baghawi memyebutlon rti ini dalatn Al Ma'alim 2:39, dan Ibnu Katsir dalam

At-Tafsit3;102.
tu - Jami'10: 319-320. Ia juga meriwayatkannp dari Hannad dari Waki'; dan dari

Su$an bin Waki' dari ayahnya dan Ishaq Al Azraq. Dan dari Muhanrmad bin Basyspr
dari Abdurrahman, semuul),a dari Sufiran dari 'Ashim dari Zin dri Abdullatr. Dan juga
dari Muhsrrnnad bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syrbah dari Manshur
dri Salim bin Abu Al Ja'ad deng;an arti yang sama. Dan juga dari Sawwar dari Bisyr bin
Al Mufadhdhal &ri Syubah dari Murshur dan Sulaiman Al Alnasy dari Salim dengan
redaksi: "Sogokan". Dan juga dari Abu Kumib dari Al Muhfiibi dari Suffan dri'Ashim
dari Zin deirgur redalsi, 'Mcnyogok dalam hutang."
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525- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'frr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syrbah mEnceritakan kepada kami dari 'Ammar Ad-Dlhni

dari Salim bin Abu Al Ja'ad dari Masnrq, ia berkata:

Aku pernah bertanya kepada Abdullah tentang (memakan png
haram), ia menjawab, "Otang yang meminta sesuatu kepada omng

lain lalu orang yang diminta tersebut memenuhinya, lalu orang

tersebut memberinya hadiah dan diterima olehnya (yang

mengabullcan permintaan;.'{no

{ @ i,i$t?,Ai&frfi |i-q. K4 i ;s\
(Barangsiold ydrrg finak metmrfl,slolrn memnut o|a yang
diamui<on y'.Jllah, lr/ral<a nqela iat addoh orcmg.u(mg

ydrrgw) (Qs. Al Maa'idah [5]: 44)

526- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul Malik bin Abu

Sulaiman mengabarkan kepada karni dari Salamah bin Kuhail dari

Masruq danAlqamatr:

As-suyuthi mengutipnya darinya dalun Ad-Durr 2:283; dan dari Abdurrazzaq, Al
Firyrabi, Abd bin Humai4 Ibnu Al Mrm&ir dan Abu Asy-Syail:tt dengan redaksi

temkhir. Ia menarrbatrkan: Sufinan b€rkata, 'Y8l$i dalam masalah hulorm [peradilan]."
Al Baghawi meriwayatlcannya dalam ,{/ Ma'alim 2: 45 dengan redaksi, "Yaitu

mcnyogok dalam segala hal."
Al Qurtlrubi meriwayatkannya doiimr Al Ahlum 9: 183, Ibnu Katsir dalam lt'Tafsir

3: 108 dan Ibnu Al Jauzi dalam Az-Zad 2: 360 dengan dua redalsinya, "Dalam hulom
dan huturg."

% - Jami' l0: 320. As-suyuthi mcngutipnya drinya dzlun Ad-Dun 2:283; datt

dari Abdr.rnazzaq, Sa'id bin Manshur, Ib,nu Al Mrmdzir, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi
de,ngan redaksi )rang sama.

1t QurrfruUi meriwayatkann),a dalam Al Aht(ant 6: 183. Di dalanrrya disebutkan,

"Yang berdosa adalah orang Fng mencrima, bukan yang mernberi."
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Bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang menyogok.

t^alu ia meujawab, 'Ia adalah barang haf,am" keduanya bertanya

lagr, nKalau hukumnya?" [a menjawab, .]B*t"qya- kafir"

Kemudian ia menrbac a- ayat ioi' il 4*":"1tlq K4 t ;i
@'oi$Ji (Barangsiapa yang tidak memuttukan menuntt apa

yang diturtnkan Allah, Maka merekt itu adalah orang-orang yang

tufi).tszc)

527- Az-Tarnal*syarr: Dari Ibnu Mas'ud:

Ini berlaku umum baik untuk orang-orang Yahudi maupuu selain

mereka.(s20

r{r(trL'j6 + a'i6' ;3' b(4?;i{5 y
{@

(.., Dartlul<f,luka tpurrl ddokisaflvta. Barangsiapa yang

melepast an thf,t [it^] nya, mat@ nelepasl<mhak iat

sx - Jami',l0: 321. Dan juga dari Al Mutsanna dari Abu Ghassan dari Israil dari

Hakim bin Jubair dari Salim Uio-lUo Al Ja'ad secara ringkas. Dan juga dari Al Qasim

dari Al Husain dari Hajjaj dari Al Masbdi dari Bukair bin Abu Bukair dari Muslim bin

Shubaih dari Masruq a*ga" redaksi yang panjang. Lalu ia me,nlcbutkan kisalmya. Ia

juga meriwayatkannlra l0: 319 dari Sutmn bin waki'dan washil bin Abdul A'la dari

lbiu fudhaii aati ei Ahasy dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abu Ja'ad secara

ringf.as. Dan juga dari Hannad dari Waki'; dan dari Ibnu Waki' dari gyahn)'a dari Huraits

d"i'l*i, dari il{asruq dengan redalsi }4ang sama' Ia jugameriwayatkannya 10: 357 dari
ya'qub bin Ibrahim a-i U*firn dari Abdul Malikbin Abu Sulaiman dari Salamah bin

Kuh;l dari Alqamah dan Ma.sruq. Ia juga meriwayatkannya l0l. 3?2-3vl dari Hannad

dad 'Abidah dari 'Ammar aari IrAuOim bin Shubaih dari Masruq. Dan juga dari Ibnu

Humaid dari Jarir dari Manshur dari Salim dari Masruq, deirgan riwayat yang panjang'

Di dalannrya disebutkan firman Allatr: "Malcs mereka itu adalah orang4,rang yang

tcafit'', "M;tu merela iu adalah orang4rra,ng yang zalim" 1451, "Malu merelu itu

odolot orangerang yang fasik." 1471.
es-suyithi *Jn-gotipiry" aarinf dalamAd-Dun2:283; dam dad Ib,nu Abu Hatint

Abu Asy-syaikh dan n uaihaqi (Dalam srar'ab Al Iman') dengan riwayat aslinya.

fbnu Katsir juga mengutipnya darinya dalarfl At-Tafsrr 3: lll de,ngan riwayat

Ya'qub dari Husyaim.
Al Baglrawi meriwayatkannya dcdiam Al Ma'alim 2: 45,
o7 - Easysyafl: 34i. Ib,nu AI Jauzi meriwayatlon artin),a dalutAz-?ail2: 366, dan

Al Qnrthubi ddrartAl Ahlun 6: 190 dcngan redalsi yang Panjutg'

ur<

,Al
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Imeniadil Perc}nls ilosbogittyo ...1

(Qt. Al h[aa'idah [5]: 45)

528- Az-Talrakhsyari: Dari AMutlah dan Ibnu Umar:

Dosanya al<an dilebur sesuai jumlah sedekatr yang

dikeluarkannya.(s28)

{; fii,#,t a'ry*ir#i S -i;'w,gi & lfi ;;g'
{@ /,"{15{'36

(Hai ofifing-onsng yuJgbqfmmu buangsif,pa di antata
l<mrru yang rnrtail dmi agontfirya, maliclir:lak Allah al&rr
mendatuwkf,n ilmtu lcnum yorlq Nlah mencintai m'qela

dmr merelaWn mmcintti.Nyc, y@tg fuTsil<ap leflwh lenbut
terhadap or mry .y ang rnrnil<rniu y drrg br sil<40 l<s as terhfldf,P

orcmg-onmgl,afa, yuJg@ihad diialffr AJllah, dart yarrtg

tidak takutlnpoda celaan otalg yorrJg fli<l mencel,a ...)
(Qs. AI lvIaa'idah l5lz 54)

52g- AlBaghawi: Anas bin Malik berkata: Para Sahabat tidak suka

memerangi orang-orang ),ang enggao mengeluarkan zakat -.-, maka

Abu Bakar me'npndang pedangnya .... Ibnu Mas'ud berkata,

"Mulanya kami tidak strka, kernudian alihimya kami mau

menyandang pedang (unfuk mernerangi omng{rang yang exrggan

mengeluarkanzakat).'(s2e)

tu 
- K*ytyof l:342.Ib,nu Al Jauzi nreriwayatlcur rtinp dalorn Az-?ad 2: 36E dan

Ibnu Katsir dalanAt-Tafsir3: ll5.n 
-Ma'alim2:53.

'# ;hr"i,* s; 4*-t ;i'&, S- ; tllr:, r-ii W- y
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*; +rr'Ar.4 S"AW{}; Af i h#ir .1fi }
{@ i;w":;ifielg)

(Katalwiah,"Apal<ahal<mrJAl.'ll.Wtal<anle7adnnutt
tentan g or cmg- ofi mg y arJg lebih Am* pefi alasanny o dmi

[orang-orang foriik] ih, disisi Nlah, yattu orolrrg'orurJg yang

diLutrrtki darJ dful'rulrl<ai Nlah, ihi arfiaramsela (fu) yolng

diradil<nrl<sa danbabi ...") (Qt. Al Maa'idah [5]: 60)

530- Ibnu Hambal: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Alqamatr bin Mursyid dari Al

Mughirah bin Abdullah Al Yasyln[i dari Al Ma'nnbin suwaid dari

Abdullah, ia berkata:

Seorang laki-laki bertanya, uWahai Rasulullah, apakah kera dan

babi termasuk yang dirubatr bentuknya (dari bentuk lain ?* Nabi

saw penj ^*ub,|ny 
ri1lf;jii.W 6i$-\l rib' Lrl l,','l-j;|tj't-:s li 'Evi6is;lt ttys Pesungguhnya Allah tidak

mengubah bentuk ,uoiu l*u* atau menghancurkan suatu ftaurn

lalu menjadikan untuk mereka lcetuntnan. sesungguhnya kcra dan

babi terjadi sebelum ta)tsto>

s'0 - Al Mwnad 6: 12-13. Hadits ini menrpakan bagian dari hadits yang lebih

panjang. Ia memgulangnya dengan sanadnya 6: 82,6:201. Ia juga meriwayatkannya 6:

128 dari su$an bin uyainah dari Mis'ar dari Alqamatr bin Martsad. Ia juga

meriwayatlonnya 5: 260 dari Waki' dari Mis'ar dari Alqamah bin Martsad dengan

redaksi yang sama. Ia mengulangrya dengan sana&rya 6: 82. .Syakir menilai shahih

sanail-sanatlini. Ia juga meriwayatlonnya 6: 4l dari Abdushshamad dan Rauh dari Daud

bin Abu Al Furat aari Uutrannnaa bin Zaid dari Abu Al Ayun Al 'Abdi dari Abu Al
Ahwash Al Jusyami dari Ibnu Mas'ud secara ringlas dan hanya pado pertanpan s€,put r
l6ra d8h babi. Syakir mernvonis dha'dsanad ini. Ia mEmvonis dha'if dua riwayat bcrikut

ini: 5: 281 dari Abdullatr bin Yazid dan Yunus dari Daud dan Muhamrnad bin Zaid. Dan
juga 5: 290 dari Abu Sald dari Daud dari Muhammad bin Zaid.

Muslim meriwayatkannya dalarn Shahih-nya 4: 2050-2052 dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah dan Abu Kuraib dari Waki'dari Mis'ar dri Alqamah bin Martsad; dan dari Abu

f,rraiU dari Ibnu Bisyr dari Mis'ar dengan sanad rni; dan dari hhaq bin Ibrahim Al
Hanzhali dan Hajjaj bin Asy-Syatr dari Abdurrazzaq dri Ats-Tsauri dari Alqamah bin
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',i(, aQ i9 iyt-t-*tc\ #4 t-$i 4 Y

3ti3-1 j'tUi 1 G A.,,+t 7; q:,Mt
tj,u Y sSji* H ;" <;;t33-* 13\L

{@5fii'
(Telah dilo,nnti onmg.ofdfrgw dariBani Isroil dcngart

Iisan DNd dnnlsa putzroMaryam.Ymg drlrnikian i,/.l,

disebabkan m(,'rel<a &ffhal<f, dmt selalu melarnpauibatas.

M(}rela sa',lt, somahin srzlalu frdak meloro,/ltg ti'f/tdal<art

tttwil<f,r yutg inalrrel<a pubuat. Sesnngguhny o anathmlrldh
aPa yong selalu nrrl,";ela Pe*rm iai

(Qt. Al L{aa'idah lilz 78'79)

531- Ath-Thabari: Ali bin Sahl Ar-Ramli mencEritakan kepada kami, ia

berkata: Al Muammil bin Ismail menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada karri, ia berkata: Ali bin

Budzaimatr rnenceritakan kepada kami dari Abu ubaidah, saya

menduganya dari Masnrq dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersab da, jii $::ir'e'# A g;;1 ,;i'01.
t)iti'oi ,e ,:tts'a;,:t;-r i tgl $iJ d*?? ,1E1,yt ,si- h jt
sjr; gt;i. Jt ri 5 ,pu. *'ft.r\ir. I }t' a:P 'li{t'Q-f't'#J
i;rrit,i1 ,i5:tx-frsi,t* Au; ,{-i /. ,;et (sesinguhnva

Bani Israil twtika mereka melah*an kcmungkaran, seorang laki-

Martsad; dan dari Abu Daud Sulaiman bin Mabad dari Al Husain bin Hafsh dari Su&an

dengan sanad ini seperti riwayat aslinya.-H 
Qrr*ruti me,ngrrtipnrra darinya ddut al attkon l:377.Ibnu Katsir meirgutipnya

aaUn it-fafsir 3: -l3j aari Suqran Ats-Tsauri dari Alqamah bin Martsad. Ia

menyebutlan- riwayat Muslim lalu mcngUtip riwayat lainnya dari Abu Daud Ath-

nralatisl dari Oaud bin Abu Al F\uat. Ia menyebut riwal'at Ahrnad'
'As-suyuthi mengutipnya dfIlan Ad-Durr 2:295 dari Muslim dan lb'nu Mardawaih

(dengan riwayat Llqamatr tin Martssd). Kemudim ia mengutip riwlrat B*v" dari Ath-
,ifrofrtiri, Ahmad, ILnu Abu Hatfut Abu Asy-Syarl'fi dan Ibnu Mardawaih.
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laki melihat saudaranya, tetangganya don tqnannya melalatlmn

lremungkaran, lalu ia melarangnya. Kqudian ia tidak lagi

melarangnya karena telah meniadi tenan makan, teman minum

dan sejawatnya. Maka Allah menia.dikm luti sebagian mereka

sama seperti hati sebagian yang lain fsotu'santa kcrasJ. Lalu

mer*a dihttuk dengan lidah Daud dan Isa bin Maryam; lYang

demikian itu, disebablun mireka durhoka dqt selalu melampaui

batas.lsampai lorang-orang yang fasikl;.(s3r)

stt - Jami' 10: 493. Syakir berlota, "Jika persangBamnya benar dari Masruq dari

Abdullatr, mal,z s anad-nya shahih,"
Ibnu Hanrbal meriwayatkurnya dalarn Al Mtttnad 5:?58 dri Yazid dari Sfarik bin

Abdullatr dari Ali bin Budzaimatr dari Abu LJbaidatr dei Abdullah dengan redaksi yang

sama secara ringkas. Syakir me,mvonisnya dha'ifkarcta nwtqathi'.
Abu Daud juga meriwayatlonnya dalam Sunan-tyta: 14$141dari Abdullah bin

Muhammad An-Nufaili dari Yunus bin Rasyid dari Ali bin Budzaimatr dari Abu lJbaidah

dari Abdullatr. Dan juga dari Khalaf bin Hisyam dari Abu Syihab Al Hannath dari Al
'Ala'bin Al Musalyab aari nr-u bin Murratr dari Salim dari Abu Ubaidatr darinya. Dan
juga dari Al Muharibi dari Al 'Ala'bin Al Musagnab dari Abdullah bin Annu bin Murrah

dari Salim Al Afthas dari Abu Ubaidah darinya; dan dri Khalid Ath-Thatrhan dari Al
Alabin Amru bin Murratr dari Abi Ubaidah.

At-Tirmi&i meriwayatkannya dalam shahih-nyt ll: 175-177 dart Abdullah bin
Abdurratrman dari Yazid bin Harun dari Sfrik dari Ali bin Bu&aimah dari Abu
Llbaidah darinya. Ia berkata: Hasan gharib. Dan juga dsi Brmdar dari Abu Daud Ath-
Thayalisi secara imla'(dikte) dari Muhammad bin Muslim bin Abu Al Wadhdhah dari

Ali bin Bu&aimah dari Abu Ubaidah darinya. Dan juga dri Brmdar dari Abdurrahman

bin Matrdi dari Su$an daxi Ali bin Budzaimah dari Abu Ubaidah dili Rasulullah SAW.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam ,Szzaz-nya 2: 1327'1328 dari Muhammad bin
Baslrsyar dari Abu Daud (secara imla) dari Muhanrnrad bin Abu Al Wadhdhah dari Ali
bin Budzaimah dari Abu Ubaidah dari Abdullatr. Dan juga dri Muhammad bin Basysyar

Dari Abdunahman bin Matrdi dari Su$an dtri Ali bin Budzaimah dari Abu Utaidalt
secaamursal,

Ath-Thabari meriwayatkannya dala$ Al Jami' lO: 491492 dari Abu Kuraib dari

Abdunahman bin Muhammad Al Muharibi dari Al 'Alabin Al Musayab dari Abdullatt
bin Armu bin Munah dari Salim Al Afthas dari Abi Llbaidah dari Ibnu Mas'ud. Dan juga

dari Ibnu Humaid dari Al Hakarn bin Basyir bin Sulaimm dei Amru bin Qais Al Mulal
dari Ali bin Budzaimah dari Abu Ubaidatr darinya.

Al Baghawi meriwayatkannyadalamAl Ma'alim2:65 dri Abu Sa'id Asy-Syuraihi

dari Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dari Abu Al Hasan Mutranmad hin Al Husain dari Ahmad

bin Muhammad bin Ishaq dari Abu Ya'la AI Maustrili dai W8hb bin Baqiy5ah dari
Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Al 'Ala bin Al Musalryab dari Anru bin Munatr
dari Abu Ubaidah darinp.

Ibnu Katsir mengrtipnya ddarn At-Tafsir 3: 102 dd Ahrnad dan Abu Daud. Ia
menpbutkan dua riwayat At-Tirmidzi dan lb,nu Majah. Ia jugl meirgutipnya dari Ibnu
Abu Hatim dari Abu Sa'id Al Asyaj dan Hanur bin Ishaq Al llamdani dari Abdunahman

bin Muhammad Al Muhadbi dari Al'Ala bin Al Musayyab dri AMullah bin Annu bin

:\
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Abdullah berkata: Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk

bersandar, lalu beliau duduk dengan tegak dan- marah, lalu

bersabda, fpl'6-;,lt oJb'q'1}6 f$t el+ 4O t2lilk ;!; h$ I
gidah demi Allah; sampai kalian memegang tangan orang yang

zalim lalu mehtntskannya menuiu kebenaranl.$t2)

'F $t'fi'6 4 li/ { riit:,'"ji W\
{@ ''r;**;

Hdf orung- onmg y Grg fu im4n, i utgurlah kafiw lwt mi<fr rJ
a7*a4o yang fuik yor,rg Telah Nlah haloll<arr bagi lrorrtru'

dffi icrrrgmiah l(finu melurpaui batas .,,1
(Qs. Al l\,Iaa'idah [5]: 87)

532- Al Hakim: Abu Zakariya Al 'Anbari mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin AMussalam mencerihkan kepada karni, Ishaq bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir mernberitahukan kepada

kami dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha dari Ma-snrq, ia berkata:

Abdullah diberi susu binatang (kambing/onta). Maka ia berkata

kepada orang-omn& "Mendekatlah kemaril' Maka mereka pun

mendekat dan me,nikmatinya. I^alu ada seorang lakiJaki di pojok

6ang tidak ikut makan). Maka AMullah berkata, 'Mendekatlah!.*

Ia berkata, 'Aku tidak menginginkannya.. Abdullah bertanya,

"Mengapa?- [a menjawab, "Karena aku telah mengharamkarl susu

binatang unhrk dirilel." Maka Abdullah berkata, "Tni termasuk

Murrah dari Salim Al Afthas dsi Abu lJbaidah duinya Dan juga 3: 153; ia mengutip

riwa),at-riwa)rat Abu Durd 1mg berrnacanrrrtacarr.
As-suyrthi mcngutipnya dalal,f.Ad-Dtrr 2: 300 dri Abdurrazzaq, AhIn84'Abd bin

Hurnai( Abu Dau4 At-Tirmidzi,Ib,nu lfiajah,Ibrnu Jair, Ib,nu Al Mrmd4h, Ibnru Abu

Hatin1 Abu Asy-Syarkh, Ath-Thabrani dan lhnu Lludawaih.
Ibnu Al Jurzi nmiwaydcmnya ddnlz-7ad2:406.
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langkah-langkah (tipu daya) syetan." Ialu Abdullah berkata

(membaca ayat): 
' {t'# ri'i iU $li*'l tilri't$i$V-

Yi* (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

haramlcan opa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi' 
kamu, dan janganlah kanu melampaui batas. Sewngguhnya Allah

tidak menyicai orang-orang yang melampaui batas) (Qs. Al
Maa'idah [5]: 87); Mendekatlah dan makanlah dan leburlatt

sumpatrmu, karena itu termasuk langkah-langkah syetan.(532

533- Ath-Thabari: Muhammad bin AMul Malik bin Abu Asy-Syawarib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bn Ziyad

menceritakan kepada kami, ia bertata: Sulaiman Asy-Syaibani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Adh-Dhuha

menceritakan kepada kami dari Masmrq, ia berkata:

Ma'qil bin Muqarrin menemui Abdullah lalu berkata, 'Alu telalt

meng-ila' isteri-isterilu dan tempat tidur.u

Ldaka Abdullah membaca ayat $'&'ni'iJU4W'{
'f;g (janganlah kamu haramknn aPa-apa yang baikyang Telah

Altah halalkan bagi kamu, dan ianganlah kamu melampaui batas.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui

batas).

Katanya melanjutkan: Maka Ma'qil berkata, "Aku mendatangimu

mdlam ini berkenaan dengan ayat ini.'

Maka Abdullah berkata, "Datangilah isteri-isterimu dan tidurlah!

dan merdekakanlah budak, karena kamu orang kaya."(s33)

tt' 
- Mustadrak2:313-314. Takhrijnya telah disebutkan pada surah Al Baqaratr ayat

168. Ibnu Kabir meriwayatkannya disini dalamlt-Tafsir3t 16l.
s't 

- Jami'l0: 555-556. Ia mcriawayatkannya dengrur rcdalci yang sama dari Yunus

dari Ibnu Wahb dari Jarir bin Hszim dari Sulaiman Al Alrnsy dri Ib,rahim bin Yazid
An-Nakhat dari Hannnam bin Al Hrite: Bahwa Nutnan bin Muqarrin bertanp kepada

Abdullah, "Aku telah bersumpah untuk tidak tidur di tenpat tidurlor selama satu tahtm."

Maka Abdullsh b€rk8ta (mcmbaca ayrt): "ianganlah lwttu haramlcan apa-apa yang

ba*yang Telah Allah halallun bagi kttnu.'Bebaslmlah sunpahmu (ba1ar kafarat) dan

tidurlah di tempat tidurmu.n ta bertanp, "De,ngur ca'a aPa aku herus menrbebaskan

sunpahku?" Ia menjawab, 'Bebaskanlah budak, lsena kamu orurg kayr.n
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,k u {*t {i;$3' 6<16 i;ri fi G Y;1(r.fii&-y

{@ ' tE*E$#Ii
(Hci ofitng.oxqng y 6Jg berinrr.an, sesungguhny o [mqnirnm]

l,Jramar,befiili,tbrrrkorbort:uritfifulbqhalarrnenswdi
rrrsib ilengan panah addah tenna-nl./r. puhntan syaitan'.

Mal<f, i @thilah Fqfuaan'pabuun itrt .,.)
(Qs. Al Ndaa'idah [5]: 90)

534- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Mereka minum khamar setelah diturunkan ayat pada

snrah A1 Baqarah dan setelah ditunrnkan ayat pada surah An-

Nisaa,. Ketika tunm ayat dalam surah Al Maaidah ini, mereka

meninggalkffi)ra."(5r)

535- Ath-Thabari: Muhammad bin Basyqar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin 'Umair

dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Abdullah berkata, "Jauhilah oleh

kalian dadu-dadu png bercap ini yang telah dilarang keras b-agi

kalian, karena ia termasuk judi.'(s:s)

Ibnu Katsir mengutip darinya dalart At-Tafsir 3: 16l, ),aitu riwayat kedua dari Al
A'masy dari lbratrim. Ia menpbutkan bahwa png dimaksud adalah Maqil bin

'"0ffi3;**i mangutipnya darinyr ddam Ad-Dwr 2:306;dan dari Ibnu Saa4 'Abd

bin Humaid, Ibnu Al-Mrmdzir, Ib,nu Abu Hatim dan Ath-Thabarani (dari berbagai jalur)

t**il}ffil*syari 
meriwal'atkann)4a dalarn Al Kasysyaf l: 360' Di dalannya

disebutkan, nBahwa seorang laki-laki bertanp lepadmya ...."
t* - id-Duo 2:317.-Yang terdapat dalam suratr Al Baqaratr a&alah firman Allah,

,,Merelca berlanya trepadanu tettang khamar dot iudi. Kaulwnlah, 'Pada lce&unya

terdapat dosa yang ie-sar du beb*apa norfaat bagi mousiai-.] Q1. lt Baqarah [2]:
219). Sedangkm ayat dalam surah An-Nisaa'adalah firman Allah: (Qs. An-Nisaa [4]:
43\' 53s - Jami, 4:3Z2pg.dt surah Al Baqarah ay61l9.Ia juga meriwayatkannya dari

Muharunad bin Al Mutsurna dari Muharrrmadbin Ja'fr dari Syrbatr dari Abdul Malik

bin Umair. Dan juga dari Muhalnrnad bin Al Mutsurra dari Muhammad bin Nafi' dari

Tafsfulbnulvlr 'rd



t1 riyYiJ" A.'Lq €)APi 1J2;, tfir; O-fi ',F fr y

{ @ iW ;;{r ? 
r{.ri ;;1, ? {.+lti t#3 l}t r:it 1;^31

(Tiitak ddo dosabagi orung'otdrrg yfiigbqhnan dut
rnengeiriatlvrrrr onf,l$r yorJg saleh l(mena memal@rt

,rrrt arrilr, y61ng 1a2lah nsela ma1l16rrJ dalwlu, apabilo nsela
bettakwo sqtabqimanr dart mengqiakflrJ amalon anwlan
yarrg salehr lcerndilan nsela tetaD bqtnkwa dmtbuiman,

l<enrudian mqelca ttctap iu3a| Mtakwa df,rrbefunt
lebqikan) (Qs. Al Maa'idah [5]: 93)

536- Al Hakim: Ahmad bin IGmil Al Qadhi menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Sa'ad bin Al Hasan Al 'Aufi menceritakan kepada

kami, ayahlar: Sa'ad bin Al Hasan menceritakan kepada kami,

sulaiman bin Qarm menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari

Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah, iaberkata:

Ketika turun ayat yang mengharamkan khamer (miras), orang-

orang Yahudi berkata, "Bukankah saudara-saudara talian yang

telah mati strka meminumnya (ketika masih hidup) ?"

Maka Altah menunnkan ayat: €;tJ$ilJ;t\iJt:. 3-$1'& ;4
Yj*tqLq (Tidak ad.a dosa bagi orang-orang yang beriman

syubah dari Yazid bin Abu Ziyrd dari Abu Al Ahwash tanpa redaksi, nYang bercap

O€rttnda)", dan dengan redaksi, "Sesrmgguhnya ia.n' 
Diriwayatkan dalam Mumad Ibnu Harnbal6: 133 dri Abdullatr bin Ahrnad (dengan

membacakan di hadapan ayatrnfia) dari Ali bin 'Ashim dri Ibrahim Al Hajari dari Abu

Al Ahwash dengrtn reaa*sl yang sama. Syakir memvoninya dha'if,
Ibnu Katsir mengutipnya darinya ddaro At-Tafsir 3: 181. As-Suyuthi juga

mengutipnya darinya aaatt U-O"rr 2: 319, dan dari lb,nu Abu Ad-Drmya (ddant

Dzaim'Al'MaIaIr1, Ibnu Mardawaih dan AI BaihaCr @alamlry-gz'aD). Dan juga dari

waki" Abdurrazzaq, Ibnu Abu s)raibah, 'Abd bin Humai4 Ib,nu Abu Ad-Dunp, Ib,ttu

Jarir,Ibmu Al Mrmdzir, Ib,nu Abu Hatirq Ath-Thabrmi dan Abu Asy-Spildl
Ibnu Hajar mcriwayatkannya dalam Al tr(afi: 18 kdika nrentalrtnij hadits pttg

diriwayatlon Az-Zamakhspri dalam Al Karysyaf l: 132 (pada ayat surah Al Baqarah).

Ia Ucrl.ats, nHadits ini diriwayatkan olch Ahmad dan Al Butfiri (dalun Al Adob Al
Mufrad)dari dga jalur dari Abu Al Ahwash dcogan r€daksi, "Bcrhati-hatilah dcngan dua

permainan sial ini."

T$sirlblrrlvlrt'ud



danmengerjalranamalanyangsalehlcarenamemalranmalrnnan
yang telah merekn makan dahulul'$t6)

537- Muslim: Minjab bin Al Harits At-Tamimi, Sahl bin utsman'

Abdullah bin 'Amir bin Zurarah Al Hadhrami, Suwaid bin sa'id dan

Al walid bin Syuja'menceritakan kepada kami (Sahl bin Minjab

berkata: Telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lainn)'a

berkata: Telah menceritakan kepada kamD Ali bin Mushir dari Al

A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata:

Ketika tunur ayat ini: qLq c;A;AilJr;rtfi(3-$i1;:'l
ljl,t:ii1i3l(,$y\L! (Tidak ada dosa bagi orang-ordns vans

beriman dan mengerjakan amatlan yang saleh lurena memakan

malunanyangtelahmerekamakandahulu,apabilamereka
bertakwa serta beriman) sampai akhir ayat, Rasulullah SAW

bersabda kepadaku: Dikatakan kepadaku, ,,Kamu (Ibnu Mas,ud)

termasuk dari mereka."(stT

ii ti'Jrtqb 6:i & {i3,;;i?'dfri''7f\ijGi1 { }
)L:L i5{ t rKii'* W'& ;i; 6i +F4 4i i

{ @ ..(,Q6;t!l3L5i,Sg'

t u - Mwtadrak 4: 143-l44.Ia metrilainya shahih dan diperlorat oleh Adz-Dzahabi'

Ia menyebutkan setelatrnya: Dikatskan kepadalor,.''Kamu termasuk dari mereka...
- ni_sovotr,i -engotipnya darinya dalan Ad-Dun 2: 321, dan dari Ath-Thabarani

dan Ibnu Mardawaih' Iu jrg" -*gotipny" dari Ad-Daraquthni (dalam Al Afrad) dn
Ibnu Mardawaih tanpa metryebutkan orang-orang Yatrudi'**;;; 

--$M;ih-nyi +, iqiO. et-fir*idii meriwayatkanrrya dat1mSlalin-nya 1l: 179

dari sufrn bin waki' aari tcrara bin Makhlad dad Ali bin Mushir. Ia berkata, "Hosan

Shahih;'
Ath-Thabari meriwayatkannya dzlmAl Jami' l0: 580 dari Ibnu waki'dari Khalid'

er_s.v,roi ,n*gutiinfi dari mereka dalart Ad-Dtn 2; 321, dan dari An-Nasa5,

Ibnu Mardawaih, Ibnu A6u Hatim dan Abu Asy-Syaikh'

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsl'r 3: l8l. Ia menpbutkan riwayat-

riwayat Muslirq At'Tirmidzi dan An-Nasa'i'

ToNtIb,*NIos'ud @



(... I ortgoriah l<ontu nenrbwwh bindaflg bunnr6 l<etika

kmw sedmrg ilv ant. b ar angsiap a di ontar a l<firnl

nenrblurrrlullmya ilengm sangaia, Mdl<a dendmya ialah
nrrlrrgonti ilerym bin.aturg t*lruk seirtang ilengut

bwuan yarrg ailmrat}rlya, meruLnfi Wtusafl ihn orang yolrrg

adil di oirtarol<ffiw sebagaihad'yail yolng dibawa sun'pai

l<e Kdbah crtrru tdennfiYyal nsfiayar l<affmd dengan

mefiiberi mal<frrJ orung.urc,lttg miskin dau be@asa
seirtang ilengm makartan !4rrg dil<eluilrl<afl ifi,,t ..,1

(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

538- Asy-Syaf i: Suffan bin uyainah mengabarkan kepada kard dari

Abdul Karim N Jazuidari 'LJbaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari

ayahnya:

Bahwa ia menetapkan untuk Jerboa (dendanya dengan) anak

kambing jantan:'atau betina.(s3E)

539- Asy-Syaf i: Dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa ia berkata tentang

telur bunrng onta yang diburu oleh orang yang sedang ihram:

Berpuasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin-

Sa'id mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah

dari Abu'Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi yang

sama.(539)

{@ '{tt'#'& bL^5\#tf;3{Wr- 6iiy
(Hai or ang. or ang y arrg bqinan, i angolnlah l<f,rttu

mmanyalcan twdfuNabirnuJ hal.lwl yang iilr

nt -Al Munad l:331.8' - Al Mucnad l: 328-329. As-suyrthi mcnlcbutnya dslarn Ad-Dun 2z 329

deirgan meirgrrtip drinya- Ia juga mcngrtip &ri Ibnu Abu Spibatr' nTeltu bunurg onta

$urg dibunr), (dcndsrfra) addatr f,mg scbanding de,ngurnya.'

Tafsirl}rlrr[vlor.'ud



dit er angl<m l<ep adamu olwr metrytsahlcm lffilru)
(Qt. Al Maa'idah [5]: 101)

540- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah telah mauajiblwn haii

atas knlian" Seorang lald-laki bertanyra 'Apakah setiap tahun,

wahai Rasulullah ?u Maka Nabi berpaling darinya. Lalu beliau

bersabda, "Demi Dzat yang iiwafu berada di tangan'Nya.

Seandainya aht mengatakan: Ya, tentu akan menjadi waiib. Dan

seandainya waiib tentu kalian fidak akan rnamry melahtkannya,

dan seandoinya kalian meninggalkawrya maka ktlian akan kafir."

Maka Allah meirunrnkan ayat :;?fr#W{l}:t: <rjlfu
(Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu menanyakan

ttupatu NabimuJ hal-hal...).(*)

{ @ )c$i $;'s; }it1,{; -# 
Lt$fr 

"ff 
:(y

(Allahsel<ali.l<alifidnkpemahnmsyari'otl<artadanya
bahiirdh, saaibdh, washiilah ililnltulrr ...1

(Qr. Al Maa'idah [5]: 103)

541- Al Bukhari: Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami,

su$aan menceritakan kepada kami dari Abu Qais dari Huzail dari

AMullah, ia berlcata, usesungguhnya orang Islam tid"k melakukan

. Saaibailas, sedang orang-orang Jahilifh dulu biasa melakukan

Saaibah.6ar)

* 
-Ad-Dun2:335.,s Men-.goolDai (nrerrbebaskan) onta ad8l8h tidak meirgendrainp dan tidak

menjadikannya sebagai ruatsll apabila seseormg berhasil melrdapalkgm hasil yang

diidim-irtami<annya. Pada masa Jahilifh dulu ryrbila seseorang kembali dari perjalanan

jauh atau senrbuh dari penyakit atau binatang trmggsrgannfia menyelal4atlonnla dari
-kesulitan 

atau p€ran& ia aksr menrbebaskur ontalrya @lnrtip dari Lisan Al 'Arab).
u' - Shahih-nya 8: 154.

Tatsir lbnul.las'ud



542- Abdullah bin Ahmad berkata: Aku me,mbacakan di hadapan

ayahku: Amru bin Mujammi'menceritakan kepadamu, Ibrahim Al

Hajari menceritakan ke,pada kami dad Abu Al Ahwash dari

Abdullatr bin Mas'ud:

Dari Nabi SAw, beliau bersabda, it&tr *" vll.Jt * UJjl'it
lr.3' ol t,u;l ';;'r*t ,;p f ',i iic b,:l i gesungsuhnvi

orang yang pertama kali mel&*an saaibah dan menyembah

berhala adalah Abu Kruza'ah Amnt bin 'Amir. aht sendiri telah

melihatnya di nerakn dengan kondisi wilsnya diseretl.6a)

543- Ibnu Al Jauzi: Tentang Haam: a&ilah onta jantan yang telah

menghamili onta betina 10 kali. Mereka mengatakan,
.runggungn)ra telah dipelihara", dan mereka membebaskannya'

untuk diperserrbatrkan kepada berhala-berhala mereica; dan mereka

tidak menungganginYa.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas'(543)

i,ii,€frs 'trW$('$iev.Y
{@ "";|'i'r'(l

(Hdi ordrrg.onmg yangbcrirntan, iagalah ditirw; tiadalah

orung yclng sescf itu dl<mrr metrtei rnrnillwatl<epadamt
apabilo l<mu T elah menda1at per.ttriluk ...)

(Qs. Al ldaa'idah [5]: 105)

a, 
- Al Mumad 6: 136131; dan juga dari A6ullah bin Ahrnad dari ayalmp secara

Qira'ah,dad Husain bin Muhannnad aari yazia bin'Atha dri Abu Ishaq Al Hajari dari

Abu Al Atrwaslr. Syakir mcmvonis dllr'ift;dttwrya,
Ib,nu Katsir rncngutipnp drinya dalut At-Tafsir 3z 204'
As-Suyuffri juga-m;gutipryt df,larn kl-Dan 2: 338; dm dri 'AM bin Htrmaid dan

Ihu It[ardawaih.n -zadz:439.

ffir lbllrlvlolr'ud



544- Ath-Thabari: A1 Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami' ia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan- bahwa Ibnu

Mas,ud ditanya oleh seoratrg laki-laki te,lrtang ,yX, tjjf"r2$i(E-
"-l-tiir<,1i,:, J F#_*-,#:{{' liogotah dirimu; tiadatah

orang yang sesat'itu akai memberi mudharat kcpadamu apabila

kamu telah mendapat petuniuk) ia berkata, "Ini tidak terjadi pada

utmunkita, tapi untuk masa )'ang akan datang' Akan tetapi hampir

dekat masanya dimana kalian akan menylruh kepada yang ma'ruf

dan me,lrcegah dari yang mrmglar tapi kalian akan diperlalolcn

begini dan begitu.Atau, 'I(ali* qq$.+T,gtg1fl'' Ketika itu

berraknratr ayat 
-ii;.-rii iL3ii f#-{ {:Iir15{' gagatah

dirimu; tiadalah orang yang sesat itu olcan mem!1 mudharat

kcpadamu apabila kamu Telah menihpat peunfi*')(5u'

545- Ath-Thabari: Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits

bin Hanrn menceritakan kepada karli, ia bertaa: Ishaq Ar-Razi

menceritakan kepada kami deri Abu Ja'frr dari Ar-Rabi'bin Anas

dari Abu Al 'Ali)'ah dari AMullah bin Mas\rd:

s - Jami, ll: l4l. Ia juga ya 11: 138-139- dari Sawwar bin

Abdullatr dari ayahnp aari eUu al Asyhab aari H Hasan secara ringkas deirgur redalsi,
;U""pGfrfr 

"i^v*sditerima 
dari kalian. Jika lolian ditolalq uruslatr diri sendiri.' Dan

juga'a"ri tbnu waki'-<lui Abu Usamah dri Abu Al Ast'rab dengan_redaksi )'mg sama.
"ffiJ"s" dari yaqub dari Ibnu Ulayph dari Yunus dari Al Hasan deirgan redaksi yatg

s8ma.-- 
srur berkata (mcngutip pcrkatam Al Haitsslni), 'xyalnya m3r-upakan RyaI yang

shahth.Hanya saja a nasan al Bashri tidak mendargar dri Ibrnufvlashd."

As-suyuthi meirgutipnya dslam Ait-Dun 2: 339 dari Abdunazzaq, sa'id bin

Murshur, 'iUa Ut g,rm"ia, nr" Jrir, Ib,nu Al Mrmdzir, Ath-Thabarani dm Abu Asy-

Syaikh demgan riwaYat aslinYa.' 
Ibtru {aoi, i"& meriwayatkann)'a d8l8m At-Talsir 3: 208 dri Abdunazzaq dri

Malnardari Al Hasm. i

Az-Zamaktrsyari meriwayatkurnya dalern Al Kosysyaf l: 368'dengur redatsi pltg
sama secraringkas.

Ibnu Al Jiuzi meriwayatkannya dalun Az-kd 2z 442 secara ringkas, dan Al

Qurthubi ddatn Al Ahlum 6t 343 sccara ringlas juga.

As-Suyuthi mengutipnya ddam Ad-Dun 2:339 dari saSd bin Manshur dan 'AM
bin Humaii demgan teaa[si 1lang sama secararingkas, dengslr redalsi,-'Snnrhlah kepada

png maluf dan-cegahlah dari ymg mrmgftar, selagi'tidak dihalangi dengan cemeti dan

pedang......."

T$sir lbnul,fias'ud



rentang firman Allah swr: J 3in-*"KA!S#WL'u-iIiq=E-
@ 5J= $qWrli-&;'i't J;;r:"';if,yfi sni
orong-orang yang berinan, jagalah dirimu; tiadalah orang yang

sesat itu akan memberi mudharat kcpadamu apabila kamu telah

mendapat petuniuk Hanya kepada Allah kamu kcmbali semuanya,

maka Dia akan menerangkan kcpadamu apa yang telah kamu

kerja.kan) ia berkata: Ketika mereka sedang duduk-duduk bersama

Abdullah bin Mas'ud, ada dua orang lald-laki di antara kenrmunan

orang (Vang cekcok). Hingga salah seorang dari keduanya berdiri
menghadap yang sahurya. Mal€ seorang laki-kaki png duduk

bersama Abdullah berlcata, 'Tidakkah alcu berdiri untuk melalrukan

amar ma'nrf nahi mungkar terhadap keduanya?" Kemudian omng

lain yang di sampingnya berkata, "Uruslah dirimu sendiri, karena

Allah SWT relah berfirman: 'li'i{t 6t'* J F*-1 (Jagatah

dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat

kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk)"

Kut of melanjutkan: Rupanya Abdullah bin Mas'ud

mendengarnya. Maka ia berkata, "Tenang, ayat ini belum bisa

ditafsirkan untuk masa sekararrg, karena Al Qur'an diturunkan

sesuai kondisinya. Ada ayat-alat yang telah ada penafsirannya

sebelum ia diturunkan; ada ayat-ayat yang penafsirannya terjadi
pada masa Nabi SAW; ada ayat-ayat yang penafsirannya berlaku

setelah Rasulullah SAri[ wafat dalam masa ]4ang tidak jauh; ada

ayat-ayat png pelraftirannya berlaku setelah hari ini; ada ayat-ayat

yang penafsirannya berlalu ketika terjadi hari kiamat; dan ada ayat-

ayat yang penafsirannya berlaku pada hari perhitungan amal

(Hisab) sesuai yang disebutkan tentang Hisab, Surga dan Neraka.

Selama hati kalian tetap satu dan keinginan kalian satu, kalian tidak
bercerai-berai dan sebagian kalian tidak merasakan kebunrkan

sebagian lainnya, maka lakukanlah Amar Ma'ruf Natri Mungkar.

Tapi jika hati dan keinginan kalian telah bertentangan, kalian
tercerai b€mai dalam golongan-golongan 

-yang saling
berteirtangan- serta sebagian kalian merasakan kebunrkan

Tafsfulhmtlvlas'ud



(keganasan) sebagian lainnya, maka ketika itulah berlaku tafsir ayat

ini.(so

'v L;5 {'a p 6y {5.i'# tit65i rfu y

{ @ F* b o?r; r'F4 si' di ;i3
(Hoi orcmg.orang yorttgfufinan, apabila saloh *onmg

kfirru rrwrrshada1i lcenwti6grt, seibng ilia al'an bquasiat,
matrchmdaklah [wasim fu] disal<sil$rJ oleh &n orang

yorrg adil di cmfifictl<an\u, atau dw orang yangbel:lainmt

ogor*rdenganl<anw...) (Qs. Al l\daa'idah [5]: 106)

546- Ibnu Al Jauzi: Tentang kesalcsian ini ...Yaitu kesaksian atas wasiat

1ang hukumnlxa sah menunrt hakirn (legal secara hukum)'

Ini merupakan pendapat Ibmu Masbd dan Ibrnu Abbas (dan selain

keduanf'a).

Ikta: $*<Ot antara kamu):..adalah orang yang seagama dan

sckqrakinan de,nganmu.

Pend4at ini dinyatakm ole,h Ibnu Maslrd.(s)

547- Ibnu lktsir: Muhanrrrad bin Ishaq berkata: Dari Yazid bin

Abdullah bitr Qussith, ia bertata: Ib,nu Mas\rd ditmya t€,otang ayat

ini, ia Hata, nlni temang laki-laki fng be'pergim dorgan

menrbawa harta beNda" lalu ia menemui takdirnya. Jika ia

menernukan dua orang laki-laki muslim, ia menyerahkan hartanya

% 
- Jarri'l l: 143-144. Ia juga nrcriwayatknnrya dri Al Qasim dEi Al Husain dari

Hajjaj dri Abu JaTr Ar-Razi dri tu'Rebi'bin Anas.
-iurru lGtcir mcngrtipnp darinya dd,lm At-Tafsir 3: 339-34O-; dar de'i 'Abd bin

Hum8i4 Nuhim bin l{r#;d (ds/lun Al Fitot} Ibmu Abu HatinU Abu Asy'Syaildr' Ibrnu

rt'r.a"*"it' dm At Baihaqt (dalmr'rry"s1z'aD) dri Abu Al'Ali)tah dengm rcdaksi ymg

SdrLs -?adz:445-446.

Tdstulbrl.lvtus'rrd f6l



548-

kepada keduanya, lalu hanrs ada dua saksi yang adil dari kalangan

orang Islam (rurg menyaksikannna)."

Atsarini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.(5ao

As-suyrthi: Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh mengeluarkan

dari Ibnu Mashd:

Balrwa ia ditanya tentang ayat ini: fu#Vio$f (disaksikan

oleh &n orang yang adil di antara kamu): Ia berkata, "Tidak satu

pun -ayat- dalam Al Kitab kecuali dijelaskan sesuai maksudnya,

selain ayat ini. Seandainya alcu tidak menrberitahukannya kepada

kalian, tentu aku lebih bodoh dari orang yang meninggalkan mandi
pada hari Jum'at. kri adalah tentang omng yang bepergian dengan.

membawa harta benda, lalu ia menemui tahdirnya. Jika ia
menemukan dua orang laki-laki muslim, ia hanrs memberikan
kepada keduanya harta peninggalann)ra dengan disaksikan oleh dua

ormg saksi muslim yang adil. Jika ia tidak menemukan dua orang
saksi muslim yang adil, maka dengan dua orang laki-laki Ahli
Kitab. Jika ia melalcsanakannya, maka ia telah melaksanakannya -densan baik-. Tapi jika diingkari malra ia diminta bersumpah
dengan nitma Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia seusai shalat
bahwa apa yang terjadi padaku tidak ada yang kusembunyikan
sedikit pun. Jika ia telatr bersumpah, maka ia telah bebas. Apabila
setelah itu ada dua orang Ahli Kitab )xang mau bersaksi, lalu
segolongan orang mengalu-ngaku -+arta tersebut-, maka png
berlaku adalah surnpah para ahli waris dengan kesaksian mereka,
kernudian mereka me,mbagi-bagikanya. Inilah png dimaksud
dengm firman Auah: F*irgfy, jlfu$fsofi|
(diiaksikan oleh du orang yang adil di antara ktmu, atau dua
orangyang berlainan agarru dengan kamu).6*)

n - At-To1sir 3: 212. [a berlot8, "Sorad-nya mutqathi,., tri nrcnrpakan bagim dari

"'"ryffiffrrTfli varg allm discbutkrr nmti'

..
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C SURAH AL AI.I'AAI\d O

549- Ibnu Katsir: As-Suddi meirgatakan (meriwayatkan) dari Murratr

dari Abdullah:

Surah Al An'aam ditunrnkan dargan diiringi 70.000 malaikat.(5ae)

550- Muhammad bin Nashr mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Al An'aam termasuk surah Al Qur'an yang mewajibkan (orang

yang membacanya) masuk Surga.(ssol

551- As-suyrthi: Ad-Dailami mengeluarkan qari Ibnu Mas'ud, ia
berkata:

Rasulullah SAW bersaMa, "Barangsiapa yang menunaikan shalat

Fajar secara berjamaah lalu ia du&* di tempat shalatnya

kcmudian membaca tiga ayat permulaan surah Al An'aam, maka

AUah akan msnakilkan wtubtya 70 malaikat yang akan bertasbih

dan memohonkan ampun wttubrya hingga hari kiamat."(s5rl

s - Tafsir 3:233.Is bcrkats, 'Ia nuiwaydkurnla dcngar rcdalci yurg sama dri
jalur lain dsi Ibmu Ma8bd.'

A':)Hl5il*yadatanAd-Dun 3: 2 dri Itrnu Mrdawaih.

' ttr -Ad-Dm3:3.
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.A;" i -I ;4 4,3 llffi i'b:,6, irit *, :*1i \
-,'*fu,#5iiil5trfs;S;

b,63 i6 o, rft4 S+614;cZ-i,;'3'U€:f5

{ @ Gs;Etl a I'Ka -Ph.'iyi ii' i 4 ay*
(Danbefilnh paingatan ikrlryrmJ apa yolry iliwalryi<m in
bpadf, orctng.otorng ysng tahfi esrl dihlmpwrlcmlnpoda
ffirrurya [pafu hari kiomot], *.y'rang bagi nrrrlekn finak
ada seorang Wllndnrns dfir pentW syafo'qun selain
dmripada /Jlrrh, agcr m.qelra bqtakwla. Dort iorlgar/lah'

l<cnuu firgnsusir ofimg.ororng yorltg menyeruTulunnya di
pasi bn Wtrrrrghori, seilmg mrrel<anvtryllrrrdoki

lrr"riillwan Nya. Korrnu dilok nurrakill tmrgun'lg iawab
sedik;irfim urtanq @udfri nrrelca ilorr rnrrrrrelo{-rurJ dnak
nwnilcul totggrlrrrg iaw& sefrld{nil tetWq W*uamw,

yfrtg rmenyfutilcarrtkffin tbryl'fta/rl nalrynsdn nrl.;elca,

[sehfirggo l(enil temasuk cfimtg.srmtg tutg zdiml'1
(Qs. Al An'ao 16l:51.521

552- Ibnu Hanbal: Asba& meoccritalan kcpada kard, Aq/ats
menceritakan kcpada kaild dei lGrdarx dari lb,nu Masbd, ia
bcrtaa:

Sekclompok orang Qraisy mclewati Rasulullah SAW ketika
beliau scdang bersama Khabbab, SnitaiU, Bilal dan tAmnar. Maka
memeta bertanya, "Wahai Muhannna( apakah kamu ridha de,ngan

m€rtka?" Malca -turuilah qat )'ang bert€oaao dengan mereka:

*; dwfe o1 i'ilQ tit *, ;*$ (Mt Mtah poingatan
dengan qW yang diwahyukan itu kepoda onong-orang yang tahtt
akan dihimpnkan kcpada Tuhannya tpado h,ari kiamotJ) sanrpai

6i3.#u-$'d;

ffir lbrrtvlas'uil



ayati $Sl"'#mi (Dan Allah lebih mengetahui tentang

orang- or ang y ang zal im)$s2l

{ @'; $ yri:L;.{ v;rt A6, r'*r\
(Dan padasisi Allah.lahlamci'lcurwi sewwt yolrJg Shmib;

ddak adn yong nengetahnirYyal<eanli dit se"ndiri .,,')

(Qs. Al An'aam [6]: 59)

553- Ath-Thabari: Ibnu walci' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Arhlil menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari

to - Al Musnad 6:36-37. Ath-Thabari meriwayatkmnya dala6 Al Jami' ll'.374'
3zl.dfii Hurnad bin As-Sari dari Abu Zubaid dari Asy'ats. Di dalamnya disebutkan:

Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kannr ridha dengan mereka? apakah

mereka terrnasuk yang diberi karunia oleh Allatr dri kalurgan kami, ataukah kita yang

mengikuti mereka? usirtatr mereka. Kalau eirgkau mengusir merek& mudah-rnudahan

kami- bisa meirgilartimu?" Maka turutlah ayat ini: "Dan iadgotlah lumu mengusir

orang-orang yatg menyeru Tuhannya di pagt hari ilan di Petbng hari, sedang merela

^*ln*a&'ker-edhai-I'Iya," 
dar-iDan itemikianlah telah krrltti uji sebahagiut merelu

lonirgn ong *aya) densan sdahagiot merelu (orang-orang 
-miskin)." 

hingga akhir

ayat. ia juga-meriwayatkannya dari Jrir dari Asy'ats deng* r9d{,rsi }ran-g sama.- 
Ibnu et larri mengutip dui keduanya ddamaz-fud 3: 45 dengan duariwayat.

Ibnu Katsir juga mengrrtipnya 3: 25*255 dengan dua riwayat'

As-suyrthi mengutip-riwayat yang panjurg &lam Ad-Dtrr 3: 12-13 dari keduanya;

dan dari lbmu Abu rtltin\ Ath-Thabarani, Abu Asy-Syailfi, Ibnu Mardawaih dan Abu

Nu'aim (ddaurn Al HilYah).
Al Watridi meriwayatkannya dalam Al Asbab: 213 dtri Abu Bakar Al Hadtsi dari

'" Abu Muhamrnad bin Hanrur ari.nU,, Yahy"a Ar-Razi dri Sahl bin Utsrnan dari Asbath

bin Mutrarrunad dari Asy'ats dengan redaksi )'ang sama

Ar-Razi meriwayatkan dalam Al Mafatih 4: 49 de,ngan redaksi yang sama secara

panjang lebar. Ia menyebutkan ayt, "Dan Bersabarlah kmnu bersama-sama dengan

orangorang yang meilyeru Tulwnnya...." (Qs. Al IGhfi [1 8] : 25) tanpa ayat ini.

is_sufiittri me"gutiprr]r8 dzlarn Ad_Dun 3: 13 seperti arti ini dari Al Firyabi,

Ahma4 'eia uin nunraia-, Muslinr, An-Nasa5, Ibnu Majah, Ibnu Jaril Ibnu Al Mtmdzir,

Ibnu Abu Hatinu lb,nu Hibbur, Abu Asy-Syaikh, Ibrnu Mardawaih, Al Hakirq Abu

Nu'aim dan Al Bailraqr dari Sa'ad bin Abu Waqqash. Dan dari Ibnru Jarir dam Ibnu Al
Mundzir dari Ikrimah;-dan dui 'Abd bin Hurnaid, Ib,nu Abu S)"aibah, Ib'nu Jrir, Ib'rru Al
Mrm&ir dan Ibnu Abu llatim dari Mujahid.

Ibnu Katsir menyebut uti ini untuk kesekiur kalinyl ddam At-Tafsir 5: 148 pada

stnah Al Ikhfi ayat 28.

Tdsh lbnulvlas'ud r?il



Abdullah bin Salamah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, *Nabi kalian

telah diberi segala sesuatu kecuali kunci-kunci y'ang ghaib.'(ssll

{@ Wiini,itJt
(Kelrrildinrlmrrlelo[hartaN/ualh]dilcen$alil<artkcpada

AJlah, penguasa nrrr.elru- yolrrg sebrllwfiryr ..,1

(Qs. Al An'aam 16l:621

554- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim me,ngeluartan dari Qais, ia berkata,

"Utsman bin Atran pernah masulc menemui Abdullatr bin Mas'ud,.

lalu ia berkata, 'Apa yang kamu rasakan?' h menjawab, 'Akafl

dikembalikan kepada pernimpinku yang sebemamya'. Maka Utsman

b€rkata, rBaiH.r(slf)

# * 5 F.i u$|s'#'.fi-, 57 $)rt ;S )
{@ ,#JE'Fs"o-$A'41#i5

(I<atakanlah:"Dialahyongberll';uasounfi.tkmengirini<an
dzab l<epadsnil, ilmri atasl<unu atnt daribawahl<skimu
atantdiimmcrrrrryttlr*,1@nudatarrrgolortgort'golangart

[y on7 sdling b ut entangan] df,n ns asal<on lnp oda
sebahogian l<firuu l<egm,ason sebalwgiart y arJg ldtfi ..,)

(Qs. Al An'aanr [6]: 65)

!5' - Jami' I l: 401. As-suyrthi margrtipnya darinya dalarn Ad'Dun 3: 15 dan dari

Ibnu Mardawaih. Ia mcnarrbahkan: Kemudian ia berkata (membaca ayat):

"sesunguhnya Allah, HanW pada sisi-I,lya sajahh pangetahuan tentang hari Kiamat;
dan Dia-lah yng menurunlcan huian." (Qs. Luqmm [3 l]: 3a).

Al Baghawi meriwayatkannya dslarn Al Ma'alim 2: 116, dm Ibnu Al Jauzi dalam

Az-?ad3:53.
tu 

- Ad-Dto 3: 16.

r:!r'?y

Talsirlbw\o1'ud



555- Ath-Thabari: Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu watrb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid be*.ata tentang

firman Auah:',# u t'F;i i$:rL'F*'.q. i d, 3r{fi ; 3,
,{-fif(Dialah yang berhnsa untttk mengirimkan azab kepadamu,

dari otas kamu atau daribawahkakimu):

Ibnu lvlas'ud berteriak ketika sedang b€rada dalam majlis atau di

atas mimbar, "sesungguhnya ia telah turun pada kalian'

Sesungguhnya Allah telatr berfirman,'F4; {4-6{Lbifr'; 3,
,&i egt:i (Dialah yang berlansa tna* mengirimkan azab

lrcpadamu, dari atas kamu): Seandainya azab datangke'pada k{ian

dari langit, tidak akan ada satu pun )Na1g tersisa dari kalian. # -
{-95 (atuu dari bau'ah kakimu): Seandainya bumi

menenggelamkan kalian, pasti kalian akan binasa, tidalc ada satu

pun dari kalian yang tersisa. ;/3..;\'f:6.b;;Q&4-:S <rt*
dia mencarnpurlran kamu dalam golongan'golongan [yang saling

bertefianganJ dan merasakan k"podo sebahagian lcamu ftcganasan

sebahagiai yang lain).Ingatlah, tiga be,lrcana terbunrk telah turun

Pada kalian''(sss)

Syiii'${t 5"1'bG i'ii ,rtl*t$i E'ii-:it c$K

{ @'a|.'{r i fi ei 6yiti$t,s3:dl
(SePerti otdrJg yang tnlah ilisesatlcort oleh syaitan di

pesawanganydrrgmenalcutl<an;dalrrnrl<eddaarJbingung,
iirrrntrrprr.yoilolwur.l<nwortyolr.gfl lr,mrn'lsgilruyal<epana

iatfiJ yrrnghlnus [denyffi mengatalc'art], 
*Marilah iluti

l<fltrJi.u((afal<ariahr"sesnnggzhnyoPetutiuky'l;lahltulah
"yong sebenanryal p*wrilt/r'. ...) (Qs. Al An'aam [6]: 71)

555 - lami'11: 417. Ib,nu trhtsir mcngptipnya drinya dalam At'Tafsir 3:270-271'

Tcfsir lbnulvtas'ud r6n



Ath-Thabari: Al Qasim menceritrikan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir

mengabarkan kepadalnr bahwa ia mendengar AMullah berkata:

Tentang bacaan Ibnu Mas\rd: (dia mempunyai kawan-kawan yang

memaf,ggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan) lagi

terang): Ia berkat4 lPetrqigk JalarU yaitg jalan ]ring terang,'r(556)

{ @ ..'r3t1,r&i'rJn5'1i }
(... Doln di tmquvNydah vegatal<elraasaor, di walctu

sangl<alcahdiW...) (Qs. Al An'aam [6]: 73)

557- As-suyrthi: Musaddad (dalam Musnad-nya), Ibnu Abu Syaibah,

'Atd bin llwnaid, Ibnu Al Mundzir dm Ath-Thabarani

mengeluarkan dari Ibnu Mas\r( ia berkata, 'Sangkakala adalah

seperti tanduk yang bisa ditiup.n(s57)

{@'ai*

5s - Jami' I l: 455. As-suyrthi nrcngufiprp drlram Ad-Durr 3:22 dlrri Abu Asy-
Syarh dari Mujahid- Aft-Thabari nrriwayattumya wana Qira'ah dalun Al Jami' ll:
454455 dari Ib,nu Waki'dai Ghrmdar dri Syrtah dri Abu Ishaq dari Abdullah.

As.Suyuthi mengutipnya darinyr dcJiatn Ad-Dtrr 3: 22i, dndari Ibnu Al Anbad dari
Ibmu lshaq.

Ibnu Klralawaih juga rneriwayatkannya ddun Asy-Sya,n'adz: 38, dan Al Qurthubi
dalunAl Ahfum 7; 18.

557 - Ad-Dun 3: 22.lajuga mengrlangryt 5: 327 pada surah Az-Ztxmr ayat 68.
Lihat dua ayat: surah An-Nisaa' a),at 40 dal Inrah Al Mulninuu alat l0l.

fi', !irl{ 643;L".iii,yr}r fiWr i$i
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(Orung - or ang y rrrrg bcrtnan dfi r fin& mencanpn aihiil<art
ilmorr mq ela ilengan l<ezaliman fvyirilc[, ns ela ltlildh y arJg

mmdapmleananan dmt nqeka iu adaloh ororJg'ofiLrrg

yang mendapu peamiuli (Qs. Al An'aam [6]: 82)

558- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kePada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamah dari

Abdullah, iaberkata:

Ketika turun ayar & ritlryt-t$-11$1; ir-51 (orang-orang

yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan

lrezaliman [ryirikfi, orang-orang merasa berat lalu mereka berkata,
*Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak berbuat zilim
terhadap dirinya sendiri ?"

Nabi bersabda, "Sesungguhnya yang dimaksud bukan seperti yang

kalian pahami. Tidaf&ah kalian mendengar perkataan seorang

hamba yang saleh: ,-{, fii SAi Ot"+Ua}*(X (Hai

analrlat, janganlah lwmu mempersehttulcan Allah, Sesungguhnya

mempersehttukan [AllahJ adalah benar-benar kezaliman yang

besar)(Qs. Luqman [31]: l3), yang dimaksud adalah syirik.(ss8)

tt' - Al Mttsnad 5:27O.Ia juga meriwayatkannya 6: 52 dari Ibnu Numair dari Al
Alnasy secara ringlcas. Dur juga 6: 122-123 dari Waki' du.i Al Atnasy secara ringlos.
Di dalanrrya disebutkan, 'Apa yang dikatakan Utsman tertradap putanya."

Al Bukhari meriwayatkannya dslarn shahihtya l: ll-12 dari Abu Al walid dsri

Syubah; dan dari Bisyr dari Humaid dari Syutatr dari Sulaimsr dari Ib,rahim secara

ringkas. Ia mangulangrya pada suz) 4: 162. Ia juga meriwayatkannya 4: l4l dx1.i umar
' ' bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Al Atnasy. Dan juga 6: 5G57 dari Muharnrnad

bin Baspyar dari Ibnu Abu'Adi dri Syubatr dri Sulaimm. Dan juga 6: ll4-115 dari

Qutaibah bin Sa'id dari Jarir dari Al A'masy. Ia juga me,ngulangrya pada (uz) 9: 13. Ia
juga meriwayatkannya 9: 18 dari Ishaq bin Ibrahim dar'i waki'; dan dari Yahya dari

Waki'dariAl Atnasy.
Muslim mcriwayatkannya df,l8ln shahih-nya l: ll+ll5 dri Abu Bakr bin Abu

Syaibah dari Abdullah bin l&is, Abu Muawiyatr dan Waki'dai Al Alnasy. Dan juga

dari Ishaq bin lbratrim dan Ali bin Khasyranr dari Isa bin Yunus. Dur dari Minjab bin Al
Harits At:Tamimi dari Ib,nu Mustrir; dm dri Abu l(naib dri Ibnu ldris, scnrumya dari

Al A'masy. Ib,nu l&is mcndc,ngrnya pcrtanta kali dari ayaturya dari Aban bin Taghlab

dari Al Alnasy.
At-Tirmidzi meriwayatkannla ddam slralrft-nya ll: 187-188 dari Ali bin

Khasyam dari tsa bin Yrmus dri Al Alnasy. Abu Isa bcrkata, 'Hasan shahih."

TdstuIbu,lvlas'ud FJ



559- Ibnu I(atsir: Ibnu Mardawaih berkata: Asy-Syaf i menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Spddad Al Masma'i menceritakan

kepada kami, Abu'Ashim menceritakan kepada kami, Suffan Ats-

mencampuradukkut iman merekn dengan kczalitnan [syinfl),
Rasulullah SAW bersabda, 'Dikatakan lcepadaht, 'Kamu termasuk

dai merekar d55e)

A $ 6vA 36 3\ $ ;'t 1Y t;ia &{6 f' Y

{@ r$ At
(Dar, {tnporlciarh ymrglebih zali'n" daripado orang yang

rnembuat kpfitstaan tcfiadt| Nlah atau y olrrg bqlata,

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam lI Jami' lll. 194-196 dari Abu Kuraib dari

Ibnu Idris dari AI Atnasy secara ringftas. Dan juga dari Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli
dari pamannya Yahya bin ha dari Al Alnasy deirgan redaksi yang sama. Dan juga dari

Hannad dari Waki' dari Al Atnasy. Dan juga dari Hannad dari Abu Muawiyatr dali Al
A'masy. Dan juga dri Ibnu Waki' dari Jilir dfii Al A'masy dengan redaksi yang sama.

As-Suyuthi mengutipnya dari mereka ddam Ad-Dun 3: 27; dan dari Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu tlatinr, Ad-Daraqutni (dalarn Al Afrad), Abu Asy-Syailh dan Ibnu
Mardawaih.

Al Baghawi meriwayatkannya dalarn Al Ma'alim 2: 127 dari Abdul Wahid bin
Ahmad Al Malihi dari Ahrnad bin Abdullatr An-Nu'aimi dari Muhammad bin Yusuf dari

Muhamrnad bin Ismail dari Ishaq dai Isabin Yunus dari Al A'masy.
Ibnu Al Jauzi mengutipnyadalamAz-Zad3:1l dari Al Bukhari dan Muslim.
Al Qurtlrubi me,ngutipnp dalam Al Ahlcam 'l: 30.Ia juga mengulangrrya pada (uz)

14:62pda surah Luqman ayat 13 dari Muslim.
Ibnu Katsir mengutipnya da/ran AbTafsir 3z 288 dari Al Bukhaxi dengan riwayat

Mutrrnrnad bin Basysyar. Ia juga mengutipnya dari Ahmad bin Hambal dengan riwayat
Abu Muawiph. Dan juga dari Ibnu Abu Hatim dari Abu Sa'id Al Asyaj dari Waki'dan
Ibnu I&is dari At A'masy dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Umar bin Syabbah

An-Namari dari Abu Ahmad dari Su$an dari Al A'masy secara ringkas, de,ngan redaksi:

Ia berkatq 'Yaitu Syirif . Ia juga mengulangnya 6:328'329 pada surah Luqman apt 13

dari Al Buthari dcngur riwayat Qutsibah.
"'- Tafsir 2:288.Lihat surah Al M88'idatr ayat 93.
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uT eloh diwahytltan kepado so.yc", Padatfil ddak dda***ffiffiffi,,W,"')

560- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Tidak satu pun dari Al Qur'an kecuali telah diamalkan

oleh orang-orang sebelum kalian dan akan diamalkan oleh orang-

orang sesudah kaliaru-sampai yang berkenaan den-gan ayatinr: f2
r*A'd{t'61'a3J6 i tg;'1"&{i3l*fi @o" siapakah

yang lebih zalim daripada orang yang membtnt kedustaan

terhadap Altah atau yang berlata, 'Telah diwalryulwn ftcpada

saya', padahal tidak ada diwahy*an sesuatupun kepadanya)."$a)

';{ 9($ a.+,ii4.'r;31'{l JG,s!rt fry
{@ F*v

(DarrdiolahydrJgmeniddikfiJbintang'bintangbaghna,
dgor l<mw mrrrliadilcmmya peturtfi/r- dalanrl<egeldfuan ili

dmu dnrr dildut ..,) (Qt. Al An'aam [6]: 97)

561- As-suyuthi: Ath-Thabarani, Abu Nu'aim (dalam Al Hilyah) dan Al

Ktrathib mengeluarkan dari Ibnu Mas\rd, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, uApabila para sahabatlat disebut,

tahanlah (diamlah); apabila takdir disebutkan, tahanlah (dianlah);

d.an apabila bintang disebut, tahanlah (diamlaft1-'$or)

n - Ad-Dun 3: 30. Dan sctelahnyq 'Ahlul Kiblsh tidalc mcngarnalkan ini, sanpai

Al Mukhtrbin Abu Ubaid.'
n'-Ad-Dnn3:35.



{ @ W'i* i+i,# e F'ta -u $t'i{' \
(Dan dialah yarrg menciptal<mlwrau dori seormrg din,

lvlal<a [bastnw] adn tempot tata| dm tenpat sinpmanl
(Qs. Al An'aam [6]: 98)

562- Ath-Thabari: Diceritakan kepadaku dari LJbaidillatr bin Musa dari

Israil dari As-Suddi dari Murrah dari Abdullah bin Mas'ud, ia

berkata, "Ternpat tetap adalah rahim. Tempat simpanan adalah

tempat dimana seseorang akan meninggal.'662)

563- Ibnu Majah: Ahmad bin Tsabit Al Jahdari dan Amru bin Syabbatr

menceritakan kepada kaud, keduanya berkata: Umar bin Ali
menceritakan kepada kami, Ismail'bin Abu Khalid mengabarkan

kepada kami dari Qais bin Abu llazim dari Abdullah bin Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila ajal salah seorang dari
lralian hendak terjadi (sampai) dibun i turtentu (daerah tertentu),

malca ia akan memiliki hajat terludapnya (akan bepergian ke

daerah tersebut). Apabila telah sampai jijak terakhirnya, Allah
akan mencabut rohnya, lalu bumi akan berlmta pada hari kiamat,

"Wahai Tuhan, inilah tempat simpanan yang engkau minta

Padahr'"663't

n2 - Jami' I I : 563. Ia juga mengulangnya pada (uz) 15: 242-243 pada surah Huud
ayal 6. Ia juga meriwayatkurnya ll: 563 dri Ya'qub dari Husyaim dari Ismail dari
Ibrahim dari Abdullah secara ringl<as.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 2: 135 dengan redaksi, "Tempat
tetsp di rahim sampai dilahirkan, dan terryat sinpanan di kuburan sampai ia
dibangkitlcan'. Ia juga mengulangnya pada (uz) 3: 178 pada suratr Huud ayat 6 seperti
redaksi Ath-Thabari.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya daJiaorr Az-?ad 3: 92 dengan redalsi, "Tempat
simpanan di kuburan."

Al Qurtttubi meriwayatkann),a dalam Al lhl@rrr 7z 46, dan lb,nu Katsir dalam At-
Tafsir3:299 dcngan redaksi ),ang ssma.

As-Suyrthi me,ngutipnya dalut Ad-Drr 3: 36 dri Al Firyabi, Sald bin Manshur,
'Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatirq Abu Asy-Syaitfr dan Ath-Thabarani seperti redaksi
Ath-Thabari-* - Sunan-nya2: l4?/1. Abdul tsaqi berkata: DdanAz-fuard disebutkan ,"Sanad-
aya shahih;'

I
.t
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564- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yaftya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affiurrazzaq mengabarkan ke,pada karni, ia berkata: Ibnu

'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid

dari Ibratrim, ia berkaa: Abdullah bertat4 "Ternpat menetap

adalatr di dunia. Tempat simpanan adalah di akhirat, yakni "i#
t{W, (Matra [baginuJ ada tempat tetap fun tempat

iimpananl.6ill

565- Ibnu IGtsir: Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan selain

keduanya):

Ternpat tetap adalatr didalam rahim. Mere-ka mengatakan 
-atau

mayoritas mereka- bahwa terrpat simpanan: adalatr dalam sulbi.

Tapi diriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud dan segolongan ulama

pendapat yang bertentangan dengan 16r.(s0s)

{ @ Cts"rYi'uW$'{' ti :96G AKsr

Al Hakim meriwayatkann)ra dalarn Al Musta&ak l: 4142 dari Abu Ali Al Husain

dari Ali Al Hafizh dari Al Qasim bin Zakariya Al Muthriz Al Muqri dari Muhammad bin
Yatrya Al QaOriI dari Umu bin Ali Al Muqadduni dri Ifftail bin Abu Khalid secara

ringkas. Ia juga meriwayatkannya dari Abu Al llasur Ali bin Al Abbas Al tskandarani

Al 'Adl (di Mekkatr) dari Abu Ja'far Ahmad bin Muharnrnad bin Abdul Wahid Al Himshi

dari Abu Al Hasan IGtsir bin Ubaid bin Numair Al Mudzhiji dari Muhammad bin

Kralid Al Watrabi dari Ismail bin Abu lftalid dengan redaksi yang sama. Dan juga dari

Abu Said dari Ahmad bin Ya'qub Ats-Tsaqafi dari Mutrammad bin Abdullah bin
' 

Sulaiman Al Hadhrami dari Musa bin Muhamrnsd bin Hibban dari Abdunahman bin
Mahdi dari Husyaim dari Ismail de,ngan redaksi )'ang sams' Ia juga mengulangrrya pada

(uz) l: 367 dengan riwayat Ali bin Al 'Abbas Al Iskmdarani. Ia meirilainya Shaltih dan

diperkuat oleh Adz-Dzahabi. Ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkannya darinya secarz

mauquf,
Ai-Suyuthi mengutipnya dalarn Ad-Dtrr 3: 36 dari Abdurrazzaq, Satd bin Manshur

dan Ibnu el Urmdzir. Ia mengulangnya pada (uz) 3: 321 pada surah Huud ayat 6 dari Al
Hakim At-Tirmidzi (dalarn Navadir Al Ushu[), Al Hakirn' Ib,nu Mardawaih dan Al
Baihaqi (dalam$z'aD Al Iman).fl 

- Jami' I l: 565. Ibnu Ibtsir meriwayatlon rtinya secara tepisah dalan At-Tafsir

3: 299, As-suyuthi mengutipnp dfi,tun Ad'Durr 3: 36 dari AMunazzaq, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh dengan rcdalci seperti riwal'at Al Bulfiari.
*t 

-Ta6ir3:299.
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(Dan Demikianlahl<snJi iodrilrarrbagi tio|.tia1 nabi ifl.l
mzsah, yaitu syattan syaitnn tdfrriienis] mamtsia dfir, tdan

jenisJ iin ...) (Qs. Al An'aam [6]: 1f2)

566- As-suyrthi: Abu Asy-syaikh me,ngeluartan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Duhm adalatr syetan-syetan dari jeois manusia."(s@

{ @ . . .'rue, tn* L"{iilx'fi. . . }
(,,. Nlah letdlh mengetalwi ili naw dio menenpatr*m tl,tgas

567- Ibnu Hambal: Abu Bakar me,nceritakan kepada kami, 'Ashim
menceritakan kepada kami dari Zirrbin Hubaisy dari AMullah bin

Mas'ud, ia berkata: "Sesungguhnla Allah melihat hati hamba-

hamba-Nya, lalu Dia mendapati hati Muhammad SAW merupakan

yang terbaik, lalu Dia pun memilihnya untuk diri-Nya, lalu

menunjuknya untuk mengemban tugas Risalah. Kemudian Dia
melihat hati hamba-hanrbal.{ya sezudah Muhamma4 maka Dia

dapati hati hati para Sahabatnya menrpakan yang terbaik. Maka Dia

pun menjadikan mereka pengawal nabi-Nya yang berperang derni

membela agama-Nya. Maka apa )ang dianggap kaum muslimin

baih maka menurut Allah baik; dan apa )xang dianggap mereka

bunrh maka menurut Allah 5*,rgrr(s67)

{ @ . - . "M$,e &fr--fr fi'rfr ,;;:ty

n 
-Ad-Durr3:39.o 
- Al Musnad 5: Zll.Ibnu KaBir rnengutipya drinya ddun At-Tafsir 3: 325 da

As-Suyrthi ddutr Ad-Dur 3: 44.
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(Barangsi apd yorrrg Nlah mmghendrrki al<f,n menbcriltart
l<epadarya petuniuh niscayd dia nwlapangkan dadotrya

una* [menrghth ag*flw] Islcm ...)
(Qs. Al An'aam l6h l25l

568- Ath-Thabari: Hilal bin Al'Ala menceritakan kepadaktr, ia berkata:

sa'id bin Abdul Malik bin waqid Al Harani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada

kami dari Abu Abdurrahim dariTaid bin Abu Unaisah dari Amru

bin Murrah dari Abu 'Ubaidah dari Abdullatr bin Mas'ud, ia

berkata:

Rasulullatr SAW pernatr ditanya ketika turun ayat ini: 6'lt{i;i-.i3
';L*$if '&4#- (Barangsiapa yans Altah menshindaki

alcan memberikan kepadanya petuniuk, niscaya dia melapanglwn

dadanya untuk ftnemeluk agamal Islam): Beliau bersabda,

"Apabila cahaya telah masuk ke dalam hati, maka hati akan

menjadi lapang."Mereka bertanya, "Apakah ada tanda-tandanya

yang bisa diketahui?" Beliau bersabda, "Kembali kc negeri yang

kelrnl (akhirat), meniauhi negeri yang penuh tipuan (dunia), dan

mempersiapkan bekal menghadapi kcmatian sebelum mati-'668)

568 - Jam', 12: 100. Ia juga meriwayatkannya 12 102 dari Ibnu Sinan Al Qazzaz d,n;

Mahbub bin Al Hasan Al Hasyimi dari Yunus dari Abdurahman bin Abdullah bin

Utbah dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi )'ang sams' Syakir memvonis dha'if keduanya

karena munqathi'.
Al Hairim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 3ll dari Abu Bakar

Muhammad bin Balawaih dari Muharnmad bin Bisyr bin Mathr dari Muhammad bin

Jafar Al Warkani dari 'Adi bin Al Fadhl dari Abdunatrman bin Abdullah Al Mas'udi dari

Al Qasim bin Abdunahman dari aphnya dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi )'ang sama.

Adz-Dzatrabi memvonisnya. dha' if dalarn tall:hish'nya'.
Ibnu Katsir mengutip dalart At-Tafsir 3: 328 dua riwayat Ath-Thabari. Ia berkata,

"Jalur-jalur pada hadits ini ada yutg mursal dan ada ygf|lg mufiashil, yang sebagiannya

menguatkan sebagian lainnYa."
-Ibnu Al Jauzi meriwayatkannla dslaln Az-Zad 3: 119-120, dan Al Qurthubi dalam

Al Ahlcam 7: 8l secara ringlos.
As-suyuthi margutipnya dalun Ad-Durt 3: zl4 dari Ibnu Abu Syaibah' Ibnu Abu

Ad-Dunp,Ibnu Jarii Abu Asy-Sprlh, Ibnu.Mardawaih, Al Hakim dan Al Baihaqi

(dalam 
'Asy-syu,ab) dari berbagai jatur. Ia juga mcngutipnp 3:-_4445 dari Ibnu

ivlardawaih dengan redaksi )'ang Panjang' Lihat surah Az'Zumetr ayatz2'
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{ @ 51'gr q uLv *l 1{-i:--^ #it <ny
(Dan di ontaralrcwan tnrnak iat adf, yrng diiddilwrl urfiik
pmgangtcutmt ddrr adt ydrrg untuk diselrtehh. Mal<arilah

dmi rezki yiorttg Telah diberil(frrr Nldh l'cpadmrnt.)
(Qr. Al An'aam 16lz l42l

569- Ath-Thabari: Ibnu Wald' menceritakan kepada kami, ia berkata:

ayahlu menceritakan kepada kami dari Suffan dari Abu Ishaq dari

Abu Al Ahwash dari AMullah:

Tentang firman Allah: l3i3'd# (ada yang dijadikan untuk..

penganghttan dan ada yang untuk disembelih): Ia berkata, "(Jntuk

penganghrtan: adalah onta yang besar. Untuk disembelih; adalatr

onta yang L"i1.m(s6e)

\i5+,;tr;s{137'j..n\{i{l";- -r1 I;4?a;.;iF/t,'#r'iFv35663s)L

'Pffi#W:iP.;6Y#i,$''?-*yi!$V
$'CA d., qi t# t; ;4/l1 \i,# * i;t\4V

n 
- Jami' 12: l78.Ia juga meriwayatkannya 12: 179 dari Mutrammad bin Basysyar

dari Abdurrahman dari Sufyan secara ringkas. Dan juga dari Yunus dari Ibnu Wahb dari

Su$an dengan redaksi )rang sama. Dan juga dari Muhammad bin Al Mutsanna dari

Muhanmad bin Ja'far dari Syubah dari Abu Ishaq dengan arti yang sama. Syubah

berkata: Su$ran menceritakan kepadahr dari Abu Ishaq.

Al Hakim meriwayatkannya dalan Al Mustadrak 2: 3 17 dari Abu Bakar Asy-syafil
dari IShaq bin Al Hasan dari Atu Hudzaifah dari Su$an. Ia menilainya Shahih dan

diperkuat oleh A&-Dzatrabi.
As-suyrthi mengrtip darinp dalam Ad-Dun 3: 50; dan dari Al Firyabi, Abd bin

Humai4 Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syailfi dan Atlt-
Thabarani.

Ibnu Ifutsir juga mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 3: 343 dari Ats'Tsaui.
Ibnu Al Jauzi menyebutkan arti ini dalam Az-|ad 3: 137 , dan Al Qur0rubi dalam l/

AhlcantT: lll.
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KiA .* F,s, KS"#y $ Ltfr, i;,$ ;aI G(3.

{@s}fr
(Katal<$tlah, nMerilah lohacdiroru d\d y ang dilw an*'ort

atzrs l<ffiw oleh Tuhaurw y aiat: J anganlah krlnw
nrlrnpelrseliltul<fr rJssurntltilrlnganDiorbefulrrtbailrlah
terhadap l<ehn afing ib"Wak, ilm iangorrtlohlc;arnw
nenrfuwh uuk anak l<arrru l(ar ena talcut l<ernXkhart,

l<fini al<frrJ membqi rezU le\adanw dan bpada mer:el<a,

dan ianganldhkf,tnu ttwndel<ati pefuutan perbuatmt ydrJg

lceii, baik yolrlg nampak di onUrmyd mau@r yoltJg

tersenbu:rryi, don ianganlahl<arw menril:r.nruh iiwa ydrrg

dilwari<m Alldh tnenrbwrulmy al melahilcmt dmgan
ses,taa.t [sebab] yolngbenmi'. Demil<i.m itu yang

dipuntalil<ml<cpadmrnrsuqdydl&trrumemaharri[rrya])
(Qs. Al An'aam [6]: 151)

570- At-Tirmidzi: Al Fadhl bin Ash-shabbah Al Baghdadi menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami

dari Daud Al Audi dari Asy-Syabi dari Alqamatr dari Abdullah, ia

berkata, "Barangsiapa ),ang ingin melihat lembaran yang padanya

terdapat stempel Nabi SAW, hendaklah ia membaca ayat-ayat ini:-?i&'p?t;61,$1lt!6 j, (Katatcantah, 'Maritah

sampai $fr'&fi (oso, kamu bertalcwa).n(s701

571- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq dari Abdullah, ia

'berkata:

no - Shahih-nya ll:'l9l. Abu Isa berlota,'Hasan Gharib". As-Suyuthi
mengutipnya darinya ddarn Ad-Durr 3: 54; dan dari Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatir&
Ath-Thabarani, Abu Asy-syailrrh, Ibnu Mardawaih, Al Baihsqi (dalam $z'cD Al hnan).

Ibnu Kabir meriwayatkannya ddarn At-Tafsir 3: 353 dri Daud Al Audi dari Asy-
Spbi.
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Rasulullah SAW mengucapkan suatu sabda sedang aku

mengucapkan yang lainnya. Rasulullah SAWbersabda: I oJ U
rgr ,yt * ll J# €,,v u,u'f aji, 'iri ,ai;ir ,y,t b * s#
(Barangsiapa yang mati tanpa menyehtukan Allah dengan sesuatu

pun, ia akan masuk neraka).

Kata Ibnu Mas'ud: Dan aku pribadi mengatakan, "Barangsiapa yang

mati dengan menyelutukan Allah dengan sesuatu, ia akan masuk

neraka.u(s?l)

572- Ibnu Hambal; Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syrbatr menceritalcan kepada kami dari Washil Al Ahdab dari Abu

Wail dari Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah

SAW, "Dosa apakatr yang pahng besar?" Beliau menjawab: irf'"

4- yf,,ht.'ttni..fi 'o?t':s re *q. g.r t'ol 5'e6e'* :,h. ! W'difl, J<i it |!i6 (Engkau menjadilran selattu bagi Allah padahal

Dia telah menciptaknntnu, engknu berzina dengan isteri
tetanggamu, dan engknu membunuh analonu karena tahtt ia akan

makan b ers amamu atau memakan matkananmu).G72)

573- fu-Rabi': Abu Ubaidah berkata: Telah sampai kepadaku dari Ibnu

Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa memelihara

dirinya dari dua hal, ia telah memelihara agamanya." Beliau
ditanya, "Apa dua hal tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau

nt 
- Al M^nad 5:223.Ia mengulangnya6: 54 dengan sanad-nyasecara ringkas. Ia

juga meriwayatkannya 6: 55-56b dari Ibnu Numair dari Al A'nlasy dengan pogantian
perkataannya dan sabda Nabi SAW. Ia berlcata: Hadits ini sesuai deirgan yang
diriwayatkan oleh Abu Balor dari'Ashim, berbeda dengan Abu Muawiyah. Demihanlah
Aswad menceritakamp kepada lorni." Ia j .ga meriwayatkannya 6: 120 dari Waki' dari
Al Alnasy dari Abu Wail dc,ngan redalai )ang sama, dengan pergantian antara
perkataannya dan sabda Nabi.

Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 2: 7l drri Umar bin Hafsh dari
ayahnp dad Al Atnasy.

Muslim meriwayatkannya dalarn Shahih-nya l: 94 dari Muhammad bin Abdullah
bin Numair dari ayahnya dan Waki'dari Al Alnasy dengan redaksi )rang sama.

Ibnu Katsir memgutipnya darinp dalam At-Tafsir 3:355 secara ringkas. Lihat surah
Al Baoaratr avat22.il - rll mtsnad 6: 196. Taktrijnp akan disebutkan secara langkap pada surah Al
Furqaan ayat 68. Ibnu Katsir meirgutipnya dalam At-Tafsir 3: 356 dari Astr-Shatrihain.
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menjawab, ,Bcrangsiapa meniaga antara dua tulang rahangnya

dan yang meniaga antara ke&n kakinya.ils7ll

574- Ibnu Hanrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari syaqiq dari

Abdullah, iaberkata:

Rasulullah sA-w bersaM4- -J'fr"iirt[r4,.J[3 h}fil tAlt
b,',yl:si' #y*t blit.!Aqg'# "rid;k ada satu pun

lebih pencimburu daripadt Allah ',lza Wa Jalla' Karenayang

itulah Dia mengharamkan perbtntan kcii baik yang tampak

naupun yang tersembtmyt. Dan tid& oda sqtu pun yang lebih

meny*ai puiian daripada Allah Aza Wa 1r17o.il574)

nt -Al Musnad2;69.
n, - )l Mwnad 5:219-2Z0.Ia juga mcriwayatkurnp 6: 56 dari Ibnu Nlmair dari

Al Alnasy secara ringkas. Dan juga-6: 95 dari Muharmad bin Ja'fu dari spbah dari

enuu bin Munah aari eUu W"it. ta me,nanrbahkur di aktrirnp' "I(arina itulatr Dia

memuji diri-Nfa sendiri."
Al Buhari meriwayatkannya dalan shahih-nya 6: 57 dsri Hafsh bin Umar dari

Sytrtatr dari Arnru bin Munah. to j"g" meriwayatkannya 6: 59 dari Sulairnan bin Harb

auri Sy,rt*, dari Armu bin Murrah. bur juga 7: 35 dari Umr bin Hafsh dari ayahnp

dad Ai A'masy seperti riwayat aslinya. Ia mengulangrya p"d" qY) 9: l2O

Muslim -e"iw"yattann)ra dalam shahih-nyt 4: 2113 dari utsman bin Abu sribah
d- I;h"q bin Ibrahim dad J'adr dari Al Alnasy dengan marggantikm urutan ungkapan.

iu jog" meriwayattannya 4: 2ll4 dari Muhamrnad bin Abdullah bin Numair dan Abu

Kuraib dari Abu Muawiyah; dan fui Abu Bakar bin Abu s)'aibah dari Abdullah bin

iln11it a* 'q'uu Muawiyah dari Al A'masydari Syaqiq sepertiriwayat aslinya' Dan juga

dari Muhammad bin Af Mutsanna dan IbTru Basysyar dari Muhamnad bin Ja'far dari

5*ti dari Amru bin Murrah dari Abu Wail dengan tanrbatra gl:h,u. Dan juga dari

iitr-- bin Abu syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Al

.,e'r.*V aari Malik bin et fuarits dari Abdunahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas\rd
" 
ae,ngan pergantian urutannya, dan deirgan tunbahan, 'Tidak ada satu pun yang lebih

;;-y.* aiasan daripada AUah, kar"na itula Dia menun[rkan Al Kitab dan me'ngutus

para Rasul."
At'Tirmidzi meriwayatkann)'a dalarn Shahih'nya 13: 53 dari Ivluhanrnad bin

Basysyar dari Muhunrnad bin ia'far dari Anrnr bin Munatr dari Abu Wail dengan

tambahannya.
Ibnu iktsir mengutipnya ddan At-Tafsir 3: 357 dari Aeh-shahihain dengan

*drl"t lq 'Tidak 
"a" 

t"i, p* l'"ttg lcbih pencenrbunr ""' [a mengrtiprya di tempat

i"i*1" i: 4M pada surah Ai e*affuat 33 qrri imam Ahmad dari Abu Muawiyah. Ia

bcrlota: Keduanya me,ngeluarkannyr dalam lsldi ahihain'

As-suynthi-mcnguipnf dalam Ad-Dtrr 3: 8l pada ayt_ryry sama dari Ibnu Abu

Slai5,1,, Ai gukfiari,-M;liq Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasal,Ib,nu Al-Mrm&ir dan Al

d;l,"qi'@A*, Al Asma,Wa Ash-Shifat) seperti png dilutip oleh Ib,nu Katsir.
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575- Ibnu Hanrbal: Muhammad bin sabiq menceritalcan kepada kami,

Israil menceritakan kepada kalni d4ri Al A'masy dari Ibrahim dari

Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullatr sAw bersabda, .*vitfi $ilt fi $il! 'uii' ,A
qt#t "Orong muhnin bukanlah pencela, pengpttttk, orang yang keji

lagt fosar."(575)

576- Ibnu Harr_rbat Yahyz menceritakan kepada l(ami dari Sytbah,

Zubaidmenceritakan kepadaku dari Abu.Wail dari AMullah:

Dari Nabi sAw, beliau bersaMa, # JgtO:tLJCiir frr;
nMencaci maki orang Islam adalah kcfasikan, dan memknuhnya

merup akan kctatfironJp 6)

Al Baghawi mcriwayatkmnya dalam lt Ma'alim 2: 185 pada aylt )'mg sarna dari

Abdul Wahid Um Atlrmd Al Malihi dri Ahnad bin Abdullah An-Nu'aimi dari

Muharmad bin Yusuf dri Muharmnad bin Ismail dri Sulaimur bin Hat dari Sytbah

dari Armu bin Murrah dri Abu \Yail.
Ar-Razi meriwayatkmnya dalun Al Mafatih l: 64 pada tafsir basmalalr scperti

riwayat Muslim dari Utsrnm, Zuhair dm Ishaq.
et - Al M*rod 5:322.Ia jugameriwayatkrmya 6:22 d3ni Aswad dri Abu Bakar

dari Al Hasan bin Arrgu dfii Mfiarmnad bin Abdunalunan bin Yazid dari ayahnya dri
Abdullah dengan redaksi )eg sam8.

At-Tirrnidzi meriwayakm dalam Slalrfi-nya 8: 149 dEi Muhanmadbin Yahp Al
Azdi Al Bashri dari Muhf,Itrn8d bin Sabiq dri Israil dengan rcdatsi yang sama. Ia juga

menyebutkannya 8: l7 5-17 6.
AI Hakim meriwayatlmnya dalam ll Musta&ak l: 12-13 dari Abu Bskar Ahmsd

bin Ishaq bin Aynrb AI Faqih dari Muhanrnad bin Ghdib dari Muhamntsd bin Sabiq

dari Israi-I. Dur juga dri Abu Balor bin Ishaq dari Muharmnad bin Ayyub dari Ahmad

bin Yrmus dari Abu Balcr bin 'Ayyasy dari At Hasan bin Arnru Al Fuqaimi dari

Muhanmrad bin Abdrrratrmm bin Yszid. Iamcnilai shahih keduanya. Dan juga dri Abu
Al Husain Ali bin Abdurrahman bin Mati (di Kufatr) dsri Al Husain bin Al Hakim Al
Hiri dari Ismail bin Aban dri Shabbah bin Yatrya dri lb,nu Abu taila dri Al Hakam

dari Ibratrim dri Alqamah
n' 

- Al Mtsnad 5:235,dan sctelahnya: Ia bcrtata: Alo bertanya kcpada Abu Wail,

'Apakah kamu mardcngrnya dai AMullah?" Ia mcnjawab, 'Yd'. Ia juga

m#waptkmn)'a 6: 4 dri'Affan dri Sytrbah dri Zubai4 Manshur dan Sulaiman. Dan

juga 6:- 27 dui Hisyam bin Abdul Malik dtri Abu 'Awanah dari Abdul Malik dari

auaunatrman bin Abdutlah bin Mastrd da.i ayatnrya dcngan redalai )Drlg sama dangan

peirggmtian pada dua rmgkapmn)ra dar tanpa perturpan Zubaid. Ia me,rryulangrya pada
-6uz) 

O: 163. Ia juga meriwayatlrrrnla 6: 84 dri Abdurrahman dari Sugrur dari Zubaid

tanpa pcrtanyaannya. Dur juga 6: 103 da.i Muharnmad bin Jatar dari Syubah dari

Mansn-tn dan Zubaid dangan redalci yulg s8rn8. Dur juga 6: 183 dari llasm bin Musa

dari Spibur da'i AMul lUalik bin Umair da'i AMunalunan bin Abdullah bin Masbd
dari ayahnya dengan redalsi )ang ssna. Dm jup 6: 132 dengan riwayat Abdullah bin
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577- Ibnu Hambal: Abu Muawilah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada karf dad Abdullah bin Murrah dari

Masruq dari Abdullah, ia berkata:

Ahmad secua Qiraah pada ayahnya dari Ali bin 'Ashim dari Ibrahim Al Hajari dari Abu
Al Ahwash dari Abdullah. Ia me,nambahkan, "Kehormatan hartanya seperti kehormatan

darahnya". Syakir memvonisnya dha'if karena Al Hajai dha'if, tapi untuk riwayat-
riwayat lainnya ia menilainya shahih

Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya l: 15 dari Muhammad bin 'Ar'arah
dari Syrbah dari Zubaid. Dan juga 8: 15 dari Sulaiman bin Harb dari Syubah dari
Manshur dari Abu Wail. Dan juga 9: 50 dari Umar bin Hafsh dari ayahnya dari Al
A'masy dari Syaqiq.

Muslirn meriwayatkannya dalam Shahih-rya l: 8l dari Muhammad bin BalJcar bin
Ar-Ra1ryan dan 'Aun bin Salam dari Muhammad bin Thalhah; dan dari Muhammad bin
Al Mutsanna dari Abdunahman bin Mahdi dad Suffan; dan dari Muhammad bin Al.
Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah, semuan),a dari Zubaid. Dan juga dari
Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari
Syubah dari Manshur; dan dari Ibnu Numair dari Affan dari Syubah dari AI Atnasy,
keduanya dari Abu Wail.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nyt 8: 152 dari Mahmud bin Ghailan
dari Waki' dari Sufyan dari Zubaid bin Al Harits. Abu Isa berkata" "Hqsan Shahih." la
mengulangrrya l0:.202.Ia juga meriwayatkannya l0: l0l dari Abdullah bin Buzai'dari
Abdul Hakam bin Manshur Al Wasiihi dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman
bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya.

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunan-nya 7: l2l-122 dari Muhanunad bin
Basysyar dari Abdunatrman dari Syrbatr dari Abu Isha.q dari Abu Al Ahwash. Dan juga
dari Yahya bin Hakim dari Abdurrahman bin Mahdi dari Syubah dari Abu Ishaq dan

setelahnya disebutkan: Maka Aban bertan),a kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, bukankatt
kamu hanya mendeirgarnya dari Abu Al Ahwash?" Ia menjawab, "Justru aku
mendangarnya dari Al Aswad dan Hubairatr". Ia juga meriwayatkannya dari Ahmad bin
Harb dari Sutmn bin Uyainatr dari Abu Az-Za\a'dari pamannya Abu Al Ahwash. Dan
juga dari Mahmud bin Ghailan dari W*rb bin Jarir dari ayahnya dari Abdul Malik bin
Umair dari Abdunahman bin Abdullah. Dan juga dari Matrmud bin Ghailan dri Abu
Daud dari Syubah -ia mengatakannya kepada Hammad- dari Manshur dan Sulaiman
serta Zubaid dari Abu Wail. Ia berkatao "Aku menuduh Abu Vy'ail." Dan juga dari
Mahmud bin Ghailan dari Waki' dari Suflran dari Zubaid dari Abu Wail. Dan juga dari

Qutaibah bin Said dari Jarir dari Manshur. Dan juga dari Muhammad bin Al 'Ala' dari
Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Spqiq.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya l:27 dari Muhammad bin Abdullatt
bin Numair dari Affan dari Syubah dari Al Atnasy; dan dari Hisyam bin 'Ammar dari
Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Abu Wail. Dan juga2:1299.dari Hispm bin'Ammar
dari Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Syaqiq.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir pada suah Al Baqarah ayat 197 dari
Abu Muhammad bin Abu Hatim dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Wail. Ia
menyebutkan riwayatnya dari hadits Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya.

As-suyuthi mengutipnya dalamAd-Durr l:220 pada ayat )ang sama dari Ibnu Abu
Syaibah, Al Bukhari dan Muslim.

:-:--- ----- -t-t-----) l7---= ,.
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Rasulullah SAW bersabda, hr it .ft : tf 'a5 # clt i3 ,,1r7i I
u-;..:'!.fi i #ur'ui,ht1 up,t!'l$i :px ,s:by lf I, i*t Jti
*i&n 01tJt "Tidak halal darah seorang muslim yang bersal<si

bahwa ttdik ada Tuhan selain Allah dan alat Rasulullah kecuali

dengan salah satu dari tiga hal: Janda/duda yang berzina, iiwa
dengan jiwa (qishash lmrena membunuh), dan orang yang

rneninggallran agamanya yang memisahkan diri dari Ja oo\r,n(s11)

t" - Al Musnad 5: 22l.Ia mangulangrrya 6: 63-64.Ia mengulangrya 6: 63'64. la
juga meriwayatkannya 6: 124 dari Wah' dari Al A'masy de,ngan redaksi yang sama. Dan
juga 6: 197 dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dari Abdullah bin
Murrah dengan redaksi )rang sama.

Al Bulrhari me,riwayatkan dalam Shahih-nya 9: 5 dari Umar bin Hafsh dari ayahnya

dari Al A'masy dengan redalsi yang sama.

Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nyt 3: 1302-1303 dari Abu Bakar bin Abu
Sfibah dari Hafsh bin Ghiyats, Abu Muawiyah dan Waki' dari Al A'masy dengan

redaksi ),ang sama. Dan juga dari Ibnu Numair dari ayahnya; dan dari Ibnu Abu Umar
dari Suffan; dan dari Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram dari Isa bin Yunus,
semuan)E dari Al A'masy. Dan juga dari Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Al
Mutsanna dari Abdunatrman bin Mahdi dari Sufuan dari Al Atnasy dengan redaksi yang

sama. Dan setelahnya disebutkan: Al Alnasy berkata: Ibratrim menceritakannya
kepadaku dari Al Aswad dari Aisyah dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Hajjaj bin
Asy-Syatr da1r Al Qasim bin Zaktrya dari Ubaidillah bin Musa dari Spiban dari Al
A'masy dengan dua sanad dengan redaksi yang sama.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya2: 142 dai Annu bin 'Aun dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 6; 175-176 dari Hannad dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy dari Abdullah bin Murratr. Ia berkatq "Hasan shahih."

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunan-nya7:90-91 dari Ishaq bin Manshur dari
Abdurrahman dari Suffan dari Al Aknasy dari Abdullah bin Munah. Dan juga 8: 13 dari
Bisyr bin Khalid dari Muhammad bin Ja'far dari Syubatr dari Sulaiman dari Abdullah
bin Murrah.

Ibnu Majah meriwayatkannya'dalam Sunan-nya2:847 dan Ali bin Muhammad dan

Abu Bakar bin Khallad Al Bahili dari Waki'dari Al AYnasy dari Abdullah bin Munah.
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 2: 165 dari Ahmad bin Abdullah

Ash-shalihi dari Abu Bakar Ahmad bin Al Husain Al Hiri dari Hajib bin Ahmad Ath-
Thusi dari Muhammad bin Hammad dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Abdullah
bin Murrah.

Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 2: 329 pada surah An-Nisaa' ayat 92 dai
Ash-Shahihain Ia juga mengulangrya disini 3 : 3 57 dari As h-Shahihain.
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{@ "wi
(Dan sanpumal<miah tal<man dm timbangan dengan adil.
Kantifidakmerrilcullcanbebanlnpadasescrrangmelainl<mt

sekedmkesangguporJrrya...) (Qs. Al An'aam 16l: L52)

As-suyuthi: Ibnu Mardawai mengeluarkan dari Abdullah bin

Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabdu, ttr 
'hij if ir:.*iri is'i' ?:jtW v

578-

LAr'dJ "Tidaktah
timbangan kccuali Allah
pada mereka."$7B)

suatu lmui mengurangi takaran dan

alran menimpalwn musibah kelaparan

-&'tfi 
X!-rt 1# $ :i; 6u t#,*.'e t:i; iliy

{@ :M&
(Dmbahwo [ya.nsknmi perintahlcnn ini] ddalah ialart l(u

y ang hn'us, mal<f, ilvutilah Dld, darr iangarlah l<finu
mengilutr ialan jalan [yang lain],lcarena ialan4alan iht

mencqailxH,mffi:#y,

579- Ath-Thabari:.Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku,

ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Aban bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Apa

itu jalan yang lurus?" Ia menjawab, "Muhammad SAW

meninggalkan kita di permulaannya dan ujungnya sampai ke surga.

57t 
- Ad-Durr 3: 55.
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Di sebelah kanannya 
"a" 5"t* besar dan di sebelah kirinya ada

jalan besar. Di jalan tersebut terdapat orang-orang yang memanggil

orang yang melewatinya. Mal€ siapa saja yang melewati jalan

besar tersebut, ia akan sampai ke neraka; dan yang melewati jalan

yang lurusr*11 sampai ke su1Sa,] Kemudian Ibnu Mas'ud

membac 
^, 

ijltt# *-fu1:i6'o\ (Dan bahwa [yang funi
perintahlun iniJ adalah jalanKu yang lurtts, Matu itailitah

Dial'6tsl

580- Ibnu Hambal: Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Abu

Bakar menceritakan kepada kami dari 'Ashim dari Abu Wail dari

Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW mernbuat garis dengan tangannya. Kemudiarr'

beliau bersabda, 'Ini adalah jalay Allah yang lurus."

Katanya selanjutnya: Kemudian beliau membuat garis lagi di

sebelah kanan dan sebelah kirinya lalu bersabda,"Ini adalah jalan-
jalan, tidak satu piln jalan padanya kecuali ada syetan yang

m eman ggil kep a lany a." Kemudian beliau membaca: r*-b l:iL irli
j$lwt|i$Eq*' (Dan bahwa [ions kami

perintahlcan iniJ adalah jalan-Ku yang lurus, makn ilrutilah Dia,

dan janganlah kamu mengilatti jalan-jalan [yang lainJl.6ao>

57e - Jami' 12: 230-23l.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 3: 362.
Dan juga dari Ibnu Mardawaih dari Abu Umar dari Muhammad bin Abdul Wahhab dari

Adam dari Ismail bin 'Ayyasy dari Muslim bin Abu 'Imran: Bahwa Abdullah bin Umar
bertanya kepada Abdullah tentang j alan yang lurus , . . . Lalu ia menyebutkannya.

As-suyuthi juga me,ngutipnya darinya dalam Ad-Durr 3: 56; dan dari Abdurrazzaq
dan Ibnu Mardawaih. Ia juga mengutipnya 1: 15 pada surah Al Fatihah ayat 6 dari Ibnu
Mardawaih: Jalan yang lurus adalah Rasulullah SAW meninggalkan kita di atas

ujungnya (permulaannya), sedang ujung teralhimya sampai ke surga.
Al Qurthubi mengutipnya dalam Al Ahkam 7: 138 dari Ath-Thabari (dalam kitab

Adab An-Nufus) dari Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dangan redaksi aslinya'
580 - Al Musnad 6: l99.Ia juga meriwayatkannya 6: 89-90 dari Abdunahman bin

Mahdi; dan dari Yazid dari Hammad bin Zaid dari 'Ashim bin Abu An-Najud dari Abu
Wail.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami' 12:230 dari Al Mutsanna dari Al
Harrunani dari Hammad dari'Ashim.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 318 dari Abu Al 'Abbas
Muhammad bin Ya'qub dari Ahmad bin Abdul Jabbar.dari Abu Bakar bin 'Ayyasy dari
Ashim bin Abu An-Najud; dan dari syeikh Abu Bakar bin Ishaq dari Ismail bin Ishaq Al
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(Dan N Qtn'an itl,l adaldhKitab yarrgl<ani amnrl<an
ydrrg diberlrati, makaililtilah ilia ...)

(Qs. Al An'aam [6]: 155)

581- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad (dalam Az-Zuhd), Ibnu

Adh-Dhurais, Muhammad bin Nashr dan Ath-Thabarani

mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya Al

Qur'an ini adalah pemberi syafaat sekaligus yang diberi syafaat,

Qadhi dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari 'Ashim. Ia menilainya Shahih.
Dan juga 2: 239 dari Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' dari As-Sari bin
Ktruzaimah dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Abu Bakar bin 'Alyasy dari
'Ashim daxiZtn dari Abdullah. Ia menilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari mereka dalam Ad-Durr 3: 55-56; dan dari 'Abd bin
Humaid, An-Nasa'i, AlBazzar,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaildr dan
Ibnu Mardawaih.

Ibnu Katsir m€ngutipnya dalam AbTafsir 3: 360-362 dari Ibnu Harnbal dari Al
Aswad bin 'Amir. Ia berkata: Dernikianlah yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari Al
Asham dari Ahmad bin Abdul Jabbar ... Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far
Ar-Razi, Warqa' dan Amru bin Abu Qais dari 'Ashim dari Abu Wail Syaqiq bin Salamah
... Inilah yang diriwayatkan oleh Yazid bin Harun, Musaddad dan An-Nasa'i dari Yatrya
bin Habib bin 'Arabi dan Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Wahb, keempatnya
meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid dari 'Ashim ... Hadits ini juga diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dan Al Hakim dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus ... Inilatr png
diriwayatkan oleh AI Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih dari Yahya Al Hammani dari
Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim dai. Zin. Kemudian ia meriwayatkan hadits serupa
dari Jabir. Lalu ia berkata: "Yang jadi pegangan adalah hadits (atsar) Ibnu Mas'ud ...
hadits ini diriwayatkan secara mauquf."

Az-Zamaktrsyari meriwayatkannya dalermAl Kasysyaf2:49 dari Abu Wail.
Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam Al Kafi: 63 dari An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al

Hakim, Ahmad, Ishaq, Al Bazzar dan Abu Ya'la dari jalur'Ashim dan lain-lainnya dari
Abu Wail.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 2: 166 dari Abu Bakar
Muhammad bin Abdushshamad Ar-Rani yang terkemal dengan nama Abu Bakar bin Al
Haitsam dari Al Hakim Abu Al Fadhl Muhammad bin Al Husain Al Haddadi dari Abu
Bakar Muhammad bin Yahya bin Khalid dari Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali
dari Abdunahman bin Mahdi dari Hammad bin Zaid dari 'Ashim bin Bahdalah dari Abu
Wail.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahltam 7: 138 dari Ad-Darimi Abu
Muhammad (dalam Musnad-nya dengan sanad yang shahih) dari Affan dari Hammad
binZaid dari'Ashim bin Bahdalah.
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dan pembela yang membenarkan. Barangsiapa menjadikannya

sebagai imam, ia akan menuntunnya ke surga; dan barangsiapa

yang menjadikannya di belakangnya, ia akan'menggiringnya ke

neraka.'(581)

{ @ &r |ii, I rf#,Jf. )i*,tr {t'b;'ll-.r }
(Y6,nsmerelanalti.nantttidaklainhmryalahl<edat'angdn
*atolt*t lnpada rnerel<,a [un11,tk rnencabut nyawd tnerl:el@,l

atau lrcdatmryon [silsal Tuhanrrnt,..)
(Qt. Al An'aam [6]: 158)

582- As-Suyrthi: Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh mengeluarkan

dari Ibnu Mas'ud: KqXl'#j -{t'bib-Si(vang mereka

nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat): Ia berkata,

'Ketika menjelang ajal (sekarat)."

6$'dd (atuu kedatangan (silua) Tuhanmu): Ia berkata, "Pada

hari kiamat."(s82)

Ci U{ 4i A; fi;.,{, ii,ry 1I,;; &J }
{@ WWVI 6;Ktku'i;$KiWY
(... At6,, kednt ang an b eb erup a ay at Tuhcttrttwlt. P ada hg/ri

datangny d dy at dari Tuh*Vrru,, fi.daklah betmanfaat lagi
iman seseor(mg kepada dilinya sendiri yarrg befumbefirnart

sebelum i1,t, atau dia [belwn] mengusahdl<frrll<ebaikan

dalam rnasa imanrrya...) (Qs. Al An'aam [6]: 158)

sBt 
-Ad-Dun3:56.

582 
- Ad-Durr 3: 57.
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583- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'm3sy dari Abu Adh-

Dhuha dari Masnrq dati Abdullah bin Mas'ud: * *y. "f,3)ii1
(Atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu) ia berkata, "Terbitnya

matahari dari sebelah barat bersama bulan, seperti dua onta yang

bergandeng*.rr(583)

t" - Jami' 12:26l.Ia juga meriwayatkannp dari Ibnu Waki'dari ayahnp dari

Sutmn dari Manshur dan Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dangan redaksi ),ang sama.

Dan juga dari Ibnu Basysyar dari Ibnu Abu 'Adi dari Syubah dari Sulaiman dari Abu
Adh-Dhuha; dan dari Syubatr dari Qatadah dari Zuraratr dari Ibnu Mas'ud dengan

redaksi yang sama. Syakir memvoris dha'if sanad lerefrir ini karena munqathi' antara

Zurarah dengan Ibnu Mas'ud. Ia juga meriwayatkannya 12l.259'260 dari Ibnu Waki' dari

ayahnya darisyubatr dari Qatadatr dari Zurarah. Dan juga dari Muhammad bin Baspyar
dan Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhannnad bin Ja'far dari Syubah. Dan juga 12:

246 daljr Ibnu Waki' dan Ibnu Humaid dari Jarir dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha

dengan redaksi )ang sama secara panjang lebar. Dan juga 12: 460 dari Ibnu Basysyar

dari Ibnu 'Adi dan Abdul Wahhab dari 'Auf dari lb,nu Sirin dari Abu 'Ubaidatr bin
Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah deirgan redaksi yang sama yang termuat dalam

khabar yang lebih panjang. Redaksi awalnya adalah: Abdullah bin Mas'ud berkata: Ayat-
ayat yang disebutkan telah berlalu (Telah terjadi), selain enrpat hal: Matahari terbit dari

barat, binatang melata png akan keluar d31'i bumi, Dajjal, dan keluarnya Yaijuj dan

Ma'juj. Sedang a),at )ang paling terakhir adalah t€rbih)ra matahari dari sebelatr bar.at.

Tidal&a}r kamu lihat batrwa Allah berfirman ... Sfiakir me,mvonisnya dha'if l<a:ena

munqathf ,

Al Hakim meriwayatkannyadalarnAl Mttsudrak4:s4s dari Abu Ja'far Muhannnad

bin Ali Asy-Syaibani (di Kufah) dari Ahmad bin Hazim Al Ghifari dari Qabishah bin
Uqbatr dari Su$ran dari 'Auf dari Anas bin Sirin dri Abu Ubaidah dari Abdullah
dengan riwayat terakhir secara ringkas. Ia juga meriwayatkannya 2: 509 dalam tafsir
surah Al Qiyamatr dari Abu Zalmiya Al Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari

Ishaq dari Jarir dari Al A'masy sep€rti riwayat aslinya secara ringkas. Dan setelatrnya

disebutkan: Kernudian ia membaca tyal: "Dan matahari dan bulan dilwmpulkan." (Qs.
Al Qiyamah: 9). Ia meirilai shahih keduanya dan diperlarat oleh Adz'Dzahabi.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 3: 371 dari 'Auf Al Atabi dari

Muhammad bin Sirin dari Abu 'Ubaidah.
As-suyuthi mengutip riwayat Abu \Jbaidatr dalam Ad-Durr 3: 59 dari Ibnu Abu

Syaibah,'Abdbin Humaid,Ibnu Mardawaih dan Al Hakim.
Al Qurttrubi meriwayatkan dalam l/ Ahlum 7: 147 dari Shahih Muslim dari

Abdullah secara Marfu': Bahwa ayat (tanda) yang pertama keluar adalah matahari terbit
dari barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia di waktu dhuha. Maka ayat
(tanda) mana saja yang keluar, yang lainnya akan mengiringlnya dalam waktu yang

dekat. Tapi aku (pentatrqiq) tidakmenernukan riwayat ini dalam Shahih Muslim.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalamAz-Zad 3: 156-157 beberapa pendapat tentang

ayat ini: Pertama, matahari terbit dari barat, dari Abu SaId dan Ibnu Mas'ud. Kedua,
matalrari dan bulan terbit dari barat, dari Masnrq dari Ibnu Mas'ud. Ketiga, salah satu

dari ayat (tanda) adalah: Matahari tcrbit dari barat, kcluarnya binatang melata, dan

Tafsir lbnu lr/Ias'ud



584- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunaz,zaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'

mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: k UC:JY,'& i (--y# e-S
(Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri

yang belum beriman sebelum itu): la berkata, 'Tobat senantiasa

terbuka selama matahari belum terbit dari barat.u(s8a)

585- As-suyrthi: Abu Asy-Syaikh mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata: "sesungguhnya orang-orang setelah keluarnya ayat

(tanda), mereka menunaikan shalat, puasa dan haji. Lalu Allah

menerima orang yang sebelum keluarnya ayat diterima, sedangkaii

orang yang tidak diterima sebelum keluarnya ayat, ia tidak

diterima."(585)

keluamya Ya'juj dan Ma'juj, dari Al Qasim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Al Jauzi berkata,

"Pe,ndapat pertama lebih shahih.' Ia juga meriwayatkan dengan redalsi yang sama 8: 419

pada suratr Al Qiyamatr ayat 9 dengan redaksi, "Keduanya digabungkan seperti dua onta

kembar,"
Al Qurthubi meriwayatkan arti teralirhir ini dalam Al Ahkam 19: 95 pada ayat yang

sama.
As-Suyuthi mengutrpnya dalam Ad-Durr 3: 57 dari Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu

Syaibah, Abd bin Humaid dan Ath-Thabarani: "Matahari terbit dari barat." Ia juga

murgutipnya dari Sa'id bin Manshur, Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim,
Abu Asy-Syail*r dan Ath-Thabarani: "Matahari dan bulan tErbit dari barat berbarengan

seperti dua onta kernbar". Kemudian ia membacai "Dan matahari dan bulan
dilcumpullcan." (Qs. Al Qiyaamah [75]:9)t'o 

- Jami' 12:263.Ia juga meriwayatkannya 12:262 dar: Ibnu Waki' dari ayahnya

dari Israil dan ayahnya dari Asy'ats bin Abu Asy-Syatsa' dari ayahnya dari Abdullah. Ia
juga meriwayatkannya dari Bisyr dari Yazid dari Sa'id dari Qatadah dari Ibnu Ummu

'Abd dengan makna yang sama. Dan juga 12: 264 dari Ibnu Waki' dari Ja'far bin 'Aun
dari Al Mas'udi dari Al Qasim dari Abdullah dengan redaksi, 'Tobat senantiasa

ditawarkan (terbuka) bagi anak Adam jika Allah menerimanya, selama belum keluar
salah satu dari tiga tanda: Selama matahari belum terbit dari barat, atau keluarnya
binatang melata atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj". Dan juga dari Ya'qub dari Ibnu
'ulalyalr dari Al Mas'udi dangan redalsi yang sama. Syakir mernvonisnya dha'if?'arena
munqathi',

As-suyuthi mengutip dalam Ad-Durr 3: 59 riwayat tsraldrir ini dari 'Abd bin
Humaid dan Ath-Thabarani.

ttt 
- Ad-Duo 3: 59-60.
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1 n;*-gt w\ re d"tagX p'is ifl\.
{@s;Gs;r'w

(BarangsiapamanbawaarnalyarJgbaik,makabaglrrya
I p ahalal sepuluh llorli lip u mwhry o; dmt b m angsiap a y ang

rnertbawa pukntan ifiatMal(a dia fidak dibqi
pembalasanmelainl<mtsefurbartgilenganl<ciahatannya,
sedmrg rnerela sedikipn fidak dianiaya tdirugil<nnl')

(Qs.Al Art'aam [6]: 160)

586- Ath-Thabari: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hafsh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masjr

dan Al Hasan bin ubaidillah menceritakan kepada kami dari Jami'

bin Syaddad dari Al Aswad bin Hilal dari Abdullah, ia berkata: ,f
it::L\ili lBrrongtiapa membawa amal yang ba*) malcsudnya

adalah barangsiapa membawa talimat/,a llaaha lllallaah.

Ia berkata :1ii$\,& {t (Dan barangsiapa membawa perbuatan

j ahat)maksudnya adalah, syirik.(5t6)

% - Jami' 12: 276-277.Ia juga meriwayatlomrp dri lb'nu Waki' dari Hafsh bin
Ghiyats dari Al Alnasy dan Al Hasan bin lrbaidillah drri Jami'bin Syaddad denegn

bagian pctarna atsar ini.
As-Suyuthi mengutipnya dalarfi Ad-Dttn 3: 63 dari Ibnu Abu Syaibah, Ibmu Al

' Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Nu'aim (dalurtAl Hilyah).
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Znd 3: 159 dengan malaranya.

Al Hakim meriwayatkannya dzlam Al Mustadrak 2: 406 dalam surah An-Naml dari

Maimun bin Ishaq Al Hasyimi (di Baghdad) dari Ahmad bin Abdul Jabbar dari Hafsh

bin Ghiyats dari Al A'masy dan Al Hasan bin Abdullah dari Al Aswad bin Hilal. Ia
menilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzatrabi.

As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad'Durz 5: i l8 pada surah An-Naml ayat

90; dan dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi (dalarr.Al Asma'Wa Ash'
Shifat).

Al Qurthubi meriwayatkan dalam Al Ahkam 13: 244 pada ayat yang sama'

"Kebail<an (amal yang baik) adalah La Ilaaha lllallaah;'
Ibnu Katsir meriwayatkan dalam At-Tafsir 6: 227 pada ayat yang sama' 'Syirik*,

yakni tafsir dari "Keburukan (perbuatan jahat)."

eiy
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587- Abdullah bin Ahmad berkata: Aku membacakan di hadapan

ayahku, Amnr bin Mujammi' Abu Al Mundzir Al Kindi

menceritakan kepada kalian, ia berkata: Ibrahim Al Hajari

mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ahwash dari Abdullah bin

Mas'ud, ia berkata:

Rasulullalr SAW bersab da, $.'61 frrt' t tt t|i'L'Si* S279htby.
,jl-rb it# S! lSrtunggrrhnya Allih 'Eza Wa Jalla menjadiknn

satu kebaikan anak Adam [dilipatgandakan] sepuluh kali lipat

sampai 700 kati lipatl.6tt)

t , - Al Mrrsnad 6: 129. Penjelasannya telah disebutkan pada surah Al Baqarah ayat

261. Lihat tafsir (Alif Laam Miim) pada awal surah Al Baqarah.

t_
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O SURAH AL A'RAAF E

r3 €D 5J{3'i'J W.vrt 6# q'{Jfr {.3 n {ty
{ @ ;#.L 6 SL'/i6 6 $ Y-r& i"'L \#'r' K
(Betapabanyal<rryarcgrlriyolttgtclahl(rlrrlibhwsakf,rJ,

nat& daanglah silsaon l<affri [nrrrimpa penfuduk]nya ili
wakU nwrel<afutadt di mala1nrhari, otau di wakU rn€ll:elca

befi sttrdlwtdi141ngahh4yri.Malrf, fidakadalahl.eluhmt
mqela iti wak/rl- data,rsl<epado mqelssilsaan l<arni,

l<eomli mmgatalcanr "sesungguhny aknrni adalah orar.g'
onmg yolrrg zalim,| (Qs. Al A'raaf Ul:. 4'5)

588- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Abu Sinan dari Abdul Malik

bin Maisarah Az-TJlrrad,ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata:

' . Rasulullah SAW bersatda, 'n1.r-iX';,a t$ii. ,* ?t-J 
"tlS 

ri
*Tidaklah suatu kaum binasa sampai ada alasan bagi diri mereka

(untuk dis itcs a karena do s a-dos a merelm1 ."688)

s88 - Jami, 12: 304, dan setelatrnya disebutkan: Aku bertanya kepada Abdul Malih
"Bagaimana itu bisa terjadi?' Ia me,njawab: Maka ia membaca ayat ini: "Malca tidak

adalah lceluhan merelw di waWu datang kepada mereka silcsaan kami".

Spkir berkata, ,,sanad-nya munqathi'karena Abdul Malik tidak berternu dengan

Ibnu Mas'ud."
Ibnu Katsir mengutipnya darinp ddamAt-Tafsri 3: 383.

. As-suyuthi juga mengutipnya darinya dalanAd,-Dun 3: 67; dan juga dari Ibnu Abu

Hatim secara mauquf.
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{ @'"$is 6ains AYUf oS' W Y
(Mala sezurqgufJny a l<.ani akan menarry ai utnclt'tlrnoit

yang telah diuas rasttl.ras-ulkepafu merel<a dan
S esunggu lvry a l<anli al<art menarry ai [pula] t asl.tl' r asttl

[Kmnt]) (Qt. Al A'raaf [7]: 6)

589- As-suyuthi: Ath-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap orang yang

' menggembala (pemimpin) atas apa yang digembalakannya, apakah

ia melaksanakan perintah Allah pada mereka atau menyia-

nyiakannya? sampai seorang laki-laki ditanya tentang

keluarganYa."(58e)

{ @'or::fr iitiai"tliS'il,F-FiY1i6 }
(Iblisrnmiawab:"Kolrenf, EnglwTelahnrrrrlstwlanrrso,yo

tsrsesatrsoyobenar.benardrarrfu l,rrtghotlong'hmlf,ngil
mqeka dmi ialanBnglrrnt ytrlg lurus)

(Qs. Al A'raaf [7]: 16)

590- As-suyuthi: ...Dari 'Aun bin Abdullah: 'e*JliiLrVi:ii$ Aow
benar-benar akan fmenghalang-halangiJ mereka dari ialan
Engkau yang lurus): Ia berkata, "Jalan Me}Jcah.u

Abu Asy-syaikh mengeluarkan dari jaltr 'Aun dari Ibru
Mas'ud de,ngan redaksi yang sama.(5s)

5 
- Ad-Durr 3:69,* 
- Ad-Durr 3: 73 dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Spikh.

Ath-Thabari meriwayatkan dalam Al Jami' 12: 325 dari 'Aun tanpa

me,nyanrbungrya kspada Ibnu Mas'ud (tidak meriwayatkannya s*ta mawhutl.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkan artinya dalan Az-7td 3: l76.Ia berkata, "Seakan-akan

yang dimaksu&rp adalatr menghalang-halangi pcrgi menwraikan haji.'

Tafsir lbnuhfias'ud,



{ @'{titSti #;'6 qi' a:i 6) Y
(Sebahogian dibqi.Nya petuniuk darr sebahagianldgi tcldh

pdstil<esesotantbagimereka...) (Qt. Al A'raaf [7]: 30)

591- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb dari

Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW mmceritakan kepada kami.

Beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkati "...Derni Dzat

yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari
kalian melahtlun amalan penghuni surga hingga antara ia dan

surga tinggal satu hasta, kemudian takdir mendahuluinya lalu ia
nengaHtirinya dengan melahtkan amalan penghuni neroka

sehingga ia memasukinya. Dan sesunguhnya salah seorang dari
kalian melahtlcan amalan penghuni neraka hingga antara ia dan

nerakn tinggal satu dzira', lalu takdir mendahuluinya kemudian ia
mengakhiri amalnya dengan a:malan penghuni surga sehingga ia
memasukinya.'$9r)

t" - Al Musnad 5: 223 ),ang t€rrnuat dalam hadits yang lebih panjang tentang
penciptaan janin dalam rahim. Ia juga meriwayatkannya 6: 7l-72 dari Yatrya dari Al
A'masy; dan dari Waki' dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dengan redalcsi )ang sarna.
Dan juga 6:.16-17 dari Husain bin Muhammed dari Fithr dari Salamah bin Kuhail dari
Zaid bin Wahb.

Al Bul,rhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4: I I I dari Al Hasan bin Ar-Rabi'
dari Abu Al Ahwash dari Al A'masy. Dan juga 8: 122 dart Abu Al Walid Hisyam bin
Abdul Malik dari Syubah dari Sulaiman dari Al A'masy. Dan juga 9: 135 dari Adam dari
Syubah dari Al A?nasy.

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalamAt-Tafsir 3: 400.
Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4:2036-2037 dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah dari Abu Muawiyah dan Waki' dari Al A'masy. Dan juga dari Utsman bin Abu
Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir bin Abdul Harnid. Dan dari Ishaq bin Ibrahim
dari Isa bin Yunus; dan dari Abu Said Al Asyaj dari Waki'; dan dari Ubaidillah bin
Mu'adz dari ayahnya dari Syubah bin Al Hajjaj, semuanya dari Al A'masy.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya2: 177-178 dari Hafsh bin Umar An-
Namari dari Syubah; dan dari Muhammad bin Katsir dari Sufi,an dari Al A'masy.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 8:300-303 dari Hannad dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy. Dan jugi dari Muharnmad bin Baspyar dari Yahya bin Said
dari Al A'masy. Dan juga dari Sytbah dan Ats-Tsauri dari Al A'masy. Dan juga dari
Muhammad bin Al 'Ala dari Waki'dari Al A'masy.
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{ @,$ T *'fu-il'!'i, i;r; r{-s-y
(Hai anak Admn, pal<ailah pal<aionmr ydrJg hdah di setrap

[memasrbi] rnesiid...) (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

592- As-suyrthi: Ath-Thabarani mengeluarkan (dalam Al Ausath -
dengan sanadyangdha'ifl dari Ibnu Mas'ud:

i

Dari Rasuiullah SAW, beliau bcrsaMa, *lBt .l i:rj.ol a:r!, 
lW',y,

"Di antara kcsempurnaan shalat adatih shalat dengan mimakai

kcdua terompah,"Ge2)

{ @ " +'b, d -,ii dlq7; ;; :i Y
(I<otalcanlch,"Siqpal@hyongmenglrmanrl*anpuhiasan
dnri y',Jlorh yang lrJtat dikaluorllvarr.,Nyo rmt,rkhmrto-

harnbc,Nyo...") (Qs. Al A'raaf l7l:321

593- Ibnu Hambal: 'Arim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin
Muslim Al Qasmali menceritalsn kepada kami, Sulaiman Al
A'masy meirceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari

Yah>a bin Ja'datr dari Abdullah bin Mashd, ia berkata:

... Malca seorang lalci-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku suka

berpakaian yang tercuci (bersih dan rapi), kepala berminyak

(memakai minyak rambut), dan ali terompah yang baru, -Ia
menyebutkan beberapa hal sampai masalah cernetinya-, apakah ini

termazuk sombong, wahai Rasulullah?u Nabi menjawab, "Tidak, itu

Ibnu Majatr meriwayatkannya ddam Sunan-nya l:29 dari Ali bin Muhammad dari
Waki' dan Muhanmrad bin Fudhail dari Abu Muawiyah; dan dari AIi bin Maimun dan
Ar-Raqi dari Abu Muawiph dan Muhammadbin Ubaid dari Al Alnasy.# -Ad-Duo2:78-79.
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-:),r*,,seszsungguhnyaAttahMahalndahdanmenyukai

I keindahan...d5e3)

I

I
I

[ ; :,;t57Y36r+6$"156,];';ilai i;6r$ ]
H {@ 6'J'
ll tKaul<milah,"Tuhanlculwnyanmglwrarrtl<m pubwtan
I y ang l<eii, baik yang narflak atmQtm yarrg tersertbunyi,

I am. perbuatan ilosa, melanggar hak narnrsif, tanpa alasan

ll ,angbenar...) (Qs. Al A'raaf [?]: 33)

ti

lJ t94- Ibnu Harnbal: Ismail mqnceritakan kepada kami dari Ibnu 'Aun,

ll aari 'Arnru bin Said dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata:

ll fUru Mas'ud berkata, uAlru tidak menutup pembicaraan rahasia dan

I tidak pula dari ini dan itu.'

I mnu'Aun berkata, "Ia lupa satu hal dan aku pun lupa satu hal."

I fuo Ibnu Mas'ud: Maka. aku mendatangi beliau dan ketika itu di

ll Oekat beliau ada Malik bin Murarah Ar-Ratrawi. Maka kutemukan

ll afrfrir perkataarurya ia bertanya, uWahai Rasulullah, saya diberi

l, tetamparuxr sebagaimana yang engkau lihat, dan aku tidak suka ada

ll teorang pun yang menyaingiku dalam hal dua terompah, apakah ini

li ttwat datam hadits yang lebih panjang. Hadits ini

ll telah ditakhrij sebelunurya pada sur*r An-Nisaa' ayat 173. Ia juga meriwayatkannya 5:

ll 234 dari Ismail dari Ibnu'Aun dari Amru bin Satd dari Humaid bin Abdurrahmui dari

ll fUru Mas'ud seperti bagian hadits ini ),rang t€rrnuat dalam hadits lain. Syakir berpendapat

ll Uahwa sanad )rang t€ral&ir munqathi'karena Humaid meriwayatkan dari para Satrabat

| '*T'ffi; meriwayatkannya dalam Al Mustadrar 4: l8l darki Abu Bakar

ll tntuhammad bin Attab dari Ja'far bin Muhammad bin Syakir dari Yatrp bin Hammad

li reperti artinya secara ringkas. Redalsinya adalah, "sesungguhnya Allah Maha Indatr dan

I mennrkai keindahan."

I el Qurttrubi mengutipnya dalamAl AhlwmT:197'198 dari Muslim.

ll es-suyrthi mengutipnya dalam Ad-Durr 3:79 dari Ahmad dan Muslim dengan

ll ,edaksi yangpanjang.

il
II
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'e@(::t tF tkti fiF g, 
;+3h- ;L.;AJ 6 )

{ @ . ,3+l/l::riat
(Berlatalah orungorumg ydrJg masttkksmdian di antara
merelcalnpada ofimg-orurlg yolrrg masttk ardalrulu, uYo

Tuhanl$tni, mqela telah nenyesatl<mrl<anri, sebab iat
dntangl@rJlahlepadamqel<asilcsaanyangberlipatgandf,
dari nqal<a.u Allah bufirman, uMosing, masing mendapat

fsilcsaanJ ydrrgberlipt gmdo...") (Qs. Al A'raaf [7]: 38)

595- Ath-Thabari: Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul

Azrz menceritakan kepada kami, ia berkata: SuSan menceritakan

kepada kami dari Murrah dari Abdullah 261';|@(tt;i-g
(sebab itu datangkanlah lcepada mereka silcsaan yang berlipat
ganda dari neraka) ia berkata, "IJlar-ular besar dan ular-ular

5.161o.m(ses)

termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia

(kezaliman)?" Beliau menjawab, "Tidalq itu bukarr perbuatan yang

melanggar HAM. Akan tetapi sombong adalah orang yang menolak

kebenaran atau tidak mengetahui kebenaran dan menghina

manusia."(59a)

* -Al Musnad 5t 234-235. Syakir menduga kuat batrwa hadits ini munqathi'.Ia juga
mcriwayatkmnya 6: 6l dari Ibnu Abu 'Adi dan Yazid dari Ibmu'Aun dengan redaksi

)r[18 lgrl8.
Ibrru Katsir mcrigutipnla darinya ddunAbTafsir l: 156 pada surah Al Baquah apt

6l dcngrr riwayat aslinya.
Al Hakim mcriwaptkmnp dalam Al Mustadrak 4: 182 dari Abu Ishaq dm Ibrahim

bin Muhamrnad bin Yatrp dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq dari Muharnrnad bin
Yatrya Al Qattrit dan Muhammad bin AMul A'la Ash-Shan'ani dari Bisyt bin Al
Mufadlrdhal dari Ibmu 'Arm. Ia menilainya shahih dan dipcrkuat olch Adz-Dzahabi. Lihat
surah An-Nisaa' a1lat 173.

nt - Jorri' 12:4l8.Ia juga meriwayatkannp dari Ibnu Basysyar dari Abdunahman
dari Su$an dari beberapa orurg dari As-Suddi dcngan redaksi, \Jlar-ular berbisa."



{ @ L6 * a ffi U e'{4lir,fr,{i }
(... Dan finak bulal msela rnas'uk surga, hingga inta

masrklcnhthang jantn...) (Qs. Al A'raaf [7]: 40)

596- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Hashin dari Ibrahim dari

1.zt
Abdullah: +6*aWU;{t(Hing,gga unta masuk ke lubang
jarzn): Ia berkata, "Al Jamal adalah onta jantan (suami onta

betina).u(5e6)

{@a+tli ,.fieff}$er$e
(... Dan ili atas h*raat itu aito ordrJg.or(mg yang mengenal
masing.masing dari ihn golongan itu ilengan tntdo.tfiido
m,qel<a. Dart rnqelca nrerryeru penhnuk swga,'Salaamurt

Al Qurthubi meriwayatkannya dalan Al Ahkam 7 : 205.
5% - Jami' 12: 428. Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Waki' dari ayahnp dari

Suflan. Dan juga dari lbnu Waki' dari Ibnu Mahdi dari Husyaim dari Mughiratr dari
Ibrahim. Dan juga dari Al Mutsanna dari Annu bin 'Aun dari Husyaim. Dan juga 12:
429430 dari Al Hasan bin Yatrya dari Abdunazzaq dari Ats-Tsauri dari Abu Hashin -
atau Hughain- dari Ibratrim. Dan juga 12: 428 dari Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i dari
Fudhail bin 'Iyadh dari Mughirah dari Ibratrim dengan redaksi, "Ia berkata: Al Jamal
adalah anak onta jantan atau suami onta betina."

As-Suyrthi mengutipnya darinp doJram Ad-Durr 2: 848; dan dari SaId bin
Manshur, Al Firyabi, Abdurrazzaq,'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mrmdzir, Abu Asy-Syaikh
dan Ath-Thabarani (dalamll Kabi).

Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 2: 62. Ia berkata, nsebagai

anggapan bodoh terhadap si penanya."
Al Qurthubi meriwayatkannya dalarn Al Ahlun 7: 2M, dan Ibnu Katsir dalam lr-

Tafsir3:410.

TafsfulbnuMas'ud
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' alailqurr', Merclra b ehnrr lagi memasttkir'ry, r, sedang msr el<a

i4gan segerrct lmernasttkinya]. Dan apabila pandmgdn
mer ela dialihl<,an lce ar ah p englwri ner al<a, mq el<a b erlcata,

uYa Tuhan karni, iangolrllah Engl<m, tmnpottl<iln l<mr.i

bercarta-sdtnct ordng-otdng yang zalim itu')
(Qs. AI A'raaf l7k 46.47)

597- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar Al Hrrdzali, ia
berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, ia
menceritakan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Manusia dihisab pada hari kiamat. Orairg yang kebaikannya lebih
banyak daripada keburukannya dengan selisih satu, ia akan masuk

surga. Dan omng yang keburukannya lebih banyak daripada

kebaikannya denganselisih satu, ia akan masuk neraka. Kemudian

ia membac aay1t- *i;i@S;,.9f,'; @fi b;$ Jti #
#frfi+:"-fli l#fr fbj, (Maka birangsiapa berait timbangan

. lr.ebailrannya, maka Tnereka ltulah orang-orang yang berantung.

Dan siapa yang ringan timbangan kcballwnnya, maka ltulah
orang-orang yang mentgikan dirinya sendiri, disebabkan merelca

selalu menginglwri ayat-ayat kami) (Qs. Al A'raaf [7]: 8-9)
Kemudian ia berkata: Timbangan akan menjadi ringan dengan

sebiji sawi dan akan menjadi kuat.

Katanya selanjutnya: Barangsiapa yang kebaikan dan

keburukannya sama (seimtang), ia akan menjadi penghuni Al
A'raaf. Lalu mereka disunrh berdiri di atas Shirath. Kernudian

mereka mengenali penghuni surga dan penghuni neraka. Apabila
mereka melihat penghuni surga, mereka akan menyeru "salaamun

, 'Alailaon'i dan apabila mereka mengarahkan pandangan ke sebelah

kiri mereka, mereka akan melihat peng[uni neraka lalu berkata, 6j
|44'$t ,:fi ig,Z{ (Ya Tuhan lwmi, janganlah Engkau tempatkan

Tclfsb lbnulvlas'ud



lcani bersarna-sarna orang-orang yang zalim itu). Lalu mereka

meminta perlindungan dari tempat-tempat msreka.

Katanya melanjutkan: Adapun orang-orang yang melakukan
kebaikan, mereka diberi cahaya sehingga mereka bisa berjalan ke
depan dan ke sebelah kanan mereka. Setiap hamba laki-laki
maupun hamba perempuan masing-masing diberi catraya. Apabila

. mereka telah sampai di Shirath, Allah akan mencabut cahaya dari
setiap laki-lald munafik dan perempuan munafik.

Ketika penghuni surga melihat apa yang menimpa orang-orang
munafik, penghuni surga mengatakan, Vr|6 Gl 

-ti;j ga nam
kami, sempumakanlah bagi kami cahaya kamf) (Qs. At-Tatriim
[66]: 8).

Adapun golongan Al A'raaf, catraya tetap berada di tangan mereka
dan tidak terlepas darinya. Ketika itulah Allah berfiiman: ijEilS )
ii'q- {i: @ere*a belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin

segera [memasukinyaJ). Keinginan mereka adalah segera

memasukinya.

Katanya: Maka Ibnu Mas'ud berkata: Hanya saja seorang hamba
apabila melakukan satu kebaikan, almn dicatat untuknya sepuluh
kali lipat. Dan apabila ia melalnrkan satu amal kebunrkan, tidah
akan dicatat untuknya kecuali sa-tu keburukan

Kemudian ia berkata, "Celakalah orang yang satu keburukannya
mengalahkan sepuluh (kebaikan)ny1. "(seD

w - Jami' 12: 453454.Ibnu Katsir mcngrtipnya darinya dalam At-Tafsir 3: 415,
dan As-Suyuthi dalam Ad-Dn 3: 86-87. Al Baghawi meriwayatkannp dalam lI
Ma'alim 2: 192 dari Abu Baloi Muharffnad bin Abdullah bin Abu Taubatr dari Abu
Thatrir Muhammad bin Ahmad bin Al Harits dari Muharmnad bin ya'qub Al Kisa! dari
Abdullah bin Matrmud dari Ibrahim bin Abdullah Al rcrallal dari lbdullah bin Al
Mubarak dari Abu Bakar Al Hud"ali.

Arh-Thapari mengulangrya dalun Al Jami' 12: 465 dengan sanad yang sama, yaitu
kata: "Adapuh golongan Al Alaaf, caha)ra b€rada di tangan-tangan merekq lalu cihaya
tersebut lepas dari tangan-tangan mereka.

Allalr berfirman: nmereka belum lagi menasukinya, sedang mereha ingin segera
(memasukinya)." Ia berkatq 'Yalcni ingrn mernasukinya."

- spkir mentahqiq kata, "Maka terlepas', sebanamya adalah 'Maka tibak tcrlepas",
dengan mengutip dari naskah-naskah manuskrip.
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? 16 rr,t,7i')13 +f$i,iLcitx'FS 5t\
{@ ,ifrio{;a

(Sesungguttrryo Tuhm l<cnau ialdh Nldh yang Telah
menciptal<an langit dm bwni ilalarn encfin masd, lala dia

bersemayarn di otos 'Arsy ...) (Qs. Al A'raaf lllz 541

598- Ar-Rabi' bin Habib berkata: Telah sampai dari Ibnu Mas'ud dan

Adh-Dhahhak bin Muzahim bahwa keduanya berkata: iY d;.7
,flfil gersemayam di atas Arasy) yakni menguasainya dan

menguasai segala sesuatu, sehingga segala sesuatu tunduk dan
patuh kepada-Nya

Penafsiran tentang istiwa'ini tidah sah dinisbatkan kepada Ibnu
Mas'ud RA.

Lihat pendapat salaf tentang arti istiwa' dalam footnote.(5e8)

{@ ' 'rr3 JYl6'i'$:'6ifrY
(Sesrnggu l*y a l<$rli T elah ntrrrrguttts Nuh lnp ada

lowrmya...) (Qs. Al A'raaf [7]: 59)

Akan tetapi setelah aku me,neliti redalcsi fng panjang dan sumber-sumber lainnya,
alar menguatkan bahwa yang benar adalah "Maka tidak terlepas" dangan bvntuk nafi,
Sebagaimanapng tertulis dalam cetakan Al Amiriyah 8: 141.

Al Qurthubi menyebutkan arti ini dalam Al AhhanT:213.
Ibnu Al Jauzi menyebutnya dalam ,{ z-Zad 3: 205 bahwa golongan Al Ataaf adalah

orang-orang yang kebaikan mereka sama dengan keburukan mereka.
Al Qurttrubi juga menyebutkannya dalan Al Ahlum 7:2ll,Ibnu Katsir dalam At-

Tafsir 3: 414, As-Suyrthi dalam Ad-Dun 3: 89 dengan mengutip dari Ibnu Jarir. Lihat
suratr Huud ayat 3.tt' - Al Musnad 3: 39. kri berlebih-lebihan dan tidak sah dari Ibnu Mas'ud RA,
kare'na ini berteirtangan dengan pendapat ulama salaf dari katangan sahabat bahwa yang
dimaksud tsllwa'menrpalon tJrr'lra')rang sesungguhn),a yang sesuai dangan keagungan-
Nya. Lihat atsar-atsar: 89-90-92.

Tafsir lb\u\r/Ias'ud
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599- As-suynthi: Al Bukhari meriwayatkan (dalam Tarikh-nya) dai
Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Allah mengutus Nabi Nuh AS, maka umatnya tidak ada yang

binasa kecuali orang-orang zindik (kafir). Kemudian diutuslah Nabi

lagi kemudian Nabi lagi. Dan Allah tidak menghancurkan umat ini

. kecuali orang-orang zindik.(ss)

{@ ....'ifrW;#..ltii:; i6re Jfiy
(Dm lKani Telah murguttts] l,,epdo l<Mn' Aad saudma

mq ela, I:Iud. ia b qlata, uHai lr&tnJku, senb ahlah
Allah...") (Qs. Al A'raaf [7]: 65)

600- Al Hakim: Muhammad bin Ibrahim Al Haryimi menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Salamah dan Al Husain bin Muhammad

bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Nashr bin

Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan

kepadaku dari Syrbah dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari

Abdullah, ia berkata, 'Nabi Hud AS adalah seomng laki-laki yang

1u"1.r(600)

601- As-suyuthi: Ibnu'Asalcirmengeluarkan dari jalur Salim bin Abu Al
Ja'ad dari Abdullah, ia berkata:

Nabi-Nabi disebut di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi Hud AS

disebut, beliau bersabd4 "Dia adalah kekasih 4114r.rr(60t)

-Ad-Durr3:95.
- Mustadrak2: 563. Ia menilainyashahih dan diperkuat olch Adz-Dzatrabi.

-Ad-Dlrt3:97. '

5t9

@

60r
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{@ ;iLdpi4.w6y
(Danl<fl nJidnakmatdapatilcebanyal<anmqelamemenahi

inii...) (Qs. At A'raaf [ZI: 102)

602- Ar-Razi: Ibnu Mas'ud berkata, *Janji disini adalah g-*.rr(602)

{@ "6i1 WLfrri$\
(Fir'aunbel:l<ata,'Apallorhl<snwbqimanlcepadarrya

s eb ehtm Aku mentb eri izin l<ep adfiruul, Sesunggu lvry a
[pe$tntan ini] dnaldh suaht rrnslihat yang Telahkilnlu

rencanal@rJ iti dalaml<ota ini, unatk migeluarlcmt
penhdul<nya ilmi pad,arrya...") (Qs. Al A'raaf l7l: lZ3)

603- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata:
Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada kami dari As-Suddi tentang hadits yang diriwayatkannya -
dari Abu Malik dan Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas- dan dari
Murrah dari Ibnu Mas'ud- dari beberapa orang sahabat Rasulullah
SAW:

Musa bertemu dengan pemimpin tukang sihir. la berkata
keapdanya, "Jika aku bisa mengalahkanmu, apakah kamu akan
beriman kepadaku dan bersaksi bahwa apa yang kubawa benar?."

Sang penyihir berkata, "Besok aku akan datang dengan membawa
sihir yang tak terkalahkan. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku

@ - ualatitt 4:263.Ia berkata: Dalilnya adalah firman Allah SWT; ,,Mereka tidak
berlak mendapat ryafa'at lcecuali orang yang Telah mengadalcan perjanjian di sisi
Tuhan yang Maha Pemurah;' (Qs. Maryam [19]: 87) yakni: Beriman. 

-

Atffr :<e fS i,;?J'o:tt-'i U + {,; iii36 )
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akan beriman kepadamu dan bersaksi bahwa apa yang karnu bawa

benar. Sementara Fir'aun melihat keduanyalae ldan mendeqgar

ucapan keduanyal.rsoltulah ucapan Fir'aun Al#fr";A t:6 ItylJ
ir-tJl(Sesungguhnya [perbuatan] ini adalah suatu muslihat yang

telah lramu rencanakantst di dalam kota ini) ketika kalian berdua

bertemu kalian akan bekerjasam^ (alAWVfr (untuk

mengeluarlmn p enduduknya dari padany a)(601)

{@ '4\6f)Ju'\{4fr;Y
(Dan sestmggulnyalrani tcl& mmglwlom [Fitaun dsn]
kmrfiny a ilmgan lmendatffisl<rrn] nnlslm l<smotau y orJg

Paniong...) (Qs. Al A'raaf [7]: 130)

604- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,'ia berkata:

Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Syarik dari Abu

Ishaq dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah: 6fi3U\'{A iili
'$\(Dan Sesungguhnya kami Tetah menghuhtm [Fir'aun danJ

lwumnya dengan [mendatanglunJ musim kemarau yang paniang)

Ia berkata, "Kemarau panjang Oencana kelaparanl."(col)

{ @. . . &hW-'t's,'#4, . . }
tae Sampai disini riwapt ini bcrakhir dalanAt'Tafsir.
ts lt ttiafatth
tsr Disiniriwayat ini bera,khir ddarnAl Mafatih.
ffi - Jami' 13: 33. Ia mcriwayatkannp ddam Al'Tarilh l: 412413 dcngan sanad

)ang sflna )ang tcnnuat ddam L:habar ng smgat panjang.

Ar-Razi mcngutipnp dalam lI Mafolih 4:273, dm As-Suyuthi dalam Ad'Dtrr 3:

lO7'dan dari Abu Asy-Syaikfr.
Ibnu Katsir mengutipn),a dalunAt-Tafsri 3: 455 dri As-Suddi (dalam Tafsir-np).
M - Jami' 13: 45-46. As-suyrthi meirgrtipnp darinya ddam Ad-Durz 3: 108; dan

dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikfi.

Redatrsinya adalah: As-Sinun adalah bencana kelaparm.

TafslrlbnuMas'ud: ,,trlEl



(,..Dclniil<arnrr:elioditimpokeansalwnrnsekalenrparl<mt
sebab lsesialan ituhcpada Muso ...)

(Qs. Al A'raaf [7]: 131)

605- Ibnu Hambal: Waki' menceritakan

menceritakan kepada kami dari Salah

'Ashim dariZir: bin Hubaisy dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAV/ bersabda: 4Jifu';r35.'ft g $ ,l);i:yjStt--.
,F FU (Thiyarah adalah syirik. Tidak seorarg pin dari kita kecuali

[ber-iathayyurJ, hanya saja Atlah telah menghilanglunnya dengan
Tawakkal.@s)

{ @ ....,i!.r,.^3'r(ry4,9;11i,fi5 }
*t - Al Mttsnad 5:253-254.Ia.juga meriwayatkannya 6: l0l dari Muhammad bin

Ja'far dari Syubah; dan dari Hajjaj dari Syubah dari Salamah bin Kuhail. Dan juga 6:
I l0 dari Abdurrahman dari Su$mn dengan redaksi yang sama secara ringkas.

Abu Daud meriwayatkannya dalam sunan-aya 2: 103 dari Muhammad bin Katsir
dari Sufyan.

Al Qurtlrubi mengutipnya darinya dalam Al Ahlwm 7:266.
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam shahih-nya 7; 116-117 dari Muhammad bin

Basysyar dari Abdunahman bin Mahdi dari Sufyan. Ia berkata, "Hasan shahih'. syubah
juga meriwayatkannya dari Salamah dan dari Muhammad bin Ismail: Sulaiman bin Harb
menisbatkan katm "Dan tidak seorang pun dari kita ......" kepada Ibnu Mas,ud.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sinan-nya 2: llTo dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah dari Waki'dari Sufyan.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadralr l: 17-18 dari Abu Al 'Abbas
Muhammad bin Ya'qub dari Ibrahim bin Marzuq dari wahb bin Jarir dari Syubatr; dan
dari Abdurrahman bin Al Hasan Al Qadhi (di Hamdan) dari Ibratrim bin Al Husain dari
Adam bin Abu Iyas dari syubah. Dan dari Abu Bakar bin lshaq dan Abu Bakar bin
Balawaih dari Muhammad bin Ghalib dari 'Affan; dan Muhammad bin Katsir, Abu
Amru dan Al Haudhi dari syubah dari salamah dengan redaksi yang sama. Dan juga
dari Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh dmi Yahya bin Muhammad bin
Yahya dari Musaddad dari Yahya; dan dari Abu Bakar bin Abdullah dari Al Hasan bin
sufyan dair Muhammad bin Khallad Al Bahili dari Yatrya bin sald dari syubah dari
salamah dengan redaksi yang sama. Di dalamnya tidak disebutkan "Kecuali". Ia
manilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

kepada kami, Suffan
bin Kuhail dari Isa bin

Tafsir lbnulvlas'ud



(... Ddn tatll,r'ilolvhtsa datutg u,nfl.tk [mmraiat dengart
knmil pada waktu )ong telah lcmi tentlil<f,rr dm Tuhwr

telah berfinnan fianssurrsl bpadany d ...)
(Qs. AI A'raaf 171:. L43)

606- As-Suyuthi: Adam bin Abu Iyas meriwayatkan (dalam Kitab At

'Iln) dari Abdullah bin Masbd, ia berkata:

Ketika Musa telah dekat dengan tempat munajat, ia melihat di

bawah naungan Arasy seorang laki-laki dan ia ingin seperti orang

tersebut. Maka ia bertanya tentangnya. Ia tidak diberitahu tentang

namanya dan hanya diberitahui tentang amalnya. Maka dikatakan

kepadanya, 'Laki-laki ini tidalc dengki kepada sesama manusia atas

karunia yang diberikan Allah pada mereka; ia berbalrti kepada

kedua orang tuanya dan tidak suka berjalan dengan mengumbar' 
fitnah." Maka Allah bertanya kepadanya, "Wahai Musa, apa yang

kamu minta ?"

Musa menjawab, uAku datang untuk mErninta pefunjuk, wahai

Tuhan." Allah berfirman, "tr(amu telah mendapatkannya, wahai

Musa.l'

Musa berkata, "Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu

dan terkernudian, dan apa-apa yang Engkau lebih mengetahuinya

daripada alcu. Dan alru berlindung kepada-Mu dari bisikan pada

diriku dan perbuatan bunrldcu." Maka dikatalcan kepadanya, 'Sudah
cukup bagimu, wahai Musa."

Musa bertanya, 'Wahai Tuhan, amalan apakatr yang paling Engkau

sukai?u Allah merfawab, 'Berzikirlah kepada-Ku, wahai Musa."

Musa bertanya, uWahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling

bertahra?" Allah menjawab, "Yang senantiasa mengingat-Ku dan

tidak melupakan-Ku."

Musa bertanya, 'Wahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling

kaya?" Allah menjawab, "Orang yang menerima (Qana'ah) rizki
yang diberikan, kepadanya. "

T{l$r.IbnuMas'ud



Musa bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling

utama?" Allah menjawab, "Orang )rang memutuskan hukum

dengan benardan tidak mengikuti hawa nafsunya."

Musa bertauya, "Wahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling

pandai?" Allah menjawab, "Orang yang mencari ilmu manusia

(berguru kepada orang lain) untuk dimasul*an pada ilmunya agar

ia bisa mendengar perkataan yang dapat membimbingnya kepada

petunjuk dan menjauhkannya dari kehinaan."

Musa bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah hamba-Mu yang paling

Engkau sukai amalnya?" Allah menjawab, "Orang yang lidahnya

tidak berdusta, tidak berzina dan hatinya tidak durhaka."

Musa bertanya, "Wahai Tuhan, kemudian sesudahnya?' Allah
menjawab, "Hati yang beriman dan akhlak yang baik."

Musa bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah hanrba-Mu yang paling

Engkau benci?" Allah menjawab, "Hati yang kafir lagi berakhlak

buruk."

Musa bertanya, "Kernudian apa sesudahnya?" Allah menjawab,

"Bangkai di malam hari (hanya tidur dan tidak beribadah) dan
jagoan di siang hari."(6oo)

{@U)3fr|til-i
(Or arry. or dng y orrlg mengelri al&rr lrBi alraurr, l<,emudian

b ertau.b at s esu.d,ah itu dfln b erhnan ; Sesunggzlmy a T uhan
l<f,ntu sesudah tartbat yang disefiai ilengan iman itu ddf,lah

Maha P engunJpun lagi Maha P erry ay ang'1
(Qs. Al A'raaf [7]:153)

*u 
- Ad-Durr 3: ll7.

,4 e3 Ly$:r:, ti+x.,uvl i "4i w ir_0r, \

I

L

Tafsir lbnuMos'u.d



607- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: ayahku menceritakan kepada

kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami

dari 'Anahdari Al Hasan Al 'Urani dari Alqamah dari Abdullah bin

Mas'ud:

Bahwa ia ditanya.tentang hal tersebut 
-laki-laki 

yang beruina

dengan seorang perempuan lalu menikahinYo--:: Maka ia membaca

aw 5fi 6ilri!.3"oyYjit7r6fiiti| i *41w'u-il3
@ U., (Orang-orang yang mengeriqkan leiahatan, kemudian

bertaubat sesudah itu dan beriman; Sesungguhnya Tuhan kamu

sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang). Ia membacanya sepuluh kali

Ialu tidak menyuruhnya dan tidak pula melarangrya.(6oa

{ @ I'b'r -*i {\5' **ti *; ;;' ui Y
(Dan di arfiaral<rrulnJtvlusa itu teda$at ilf,ttt u,rnrfi yolng

metrteri Petuniuk twado rnarrusial dmgdn h.ak dnn
dengmrvdns^UytrffiffiWtoril<eaditan)

608- Az-Z;affiakhsyari: Dari Masruq:

Dibacakan (ayat ini) di hadapan Abdullah. Maka seorang laki-laki

berkata, "Aku tidak suka menjadi bagian dari dari mereka."

Maka Abdullah berkata kepada orang-orang beriman yang hadir di

majelisnya, 'Apakah orang-orang saleh kalian lebih dari mereka?

orang yang memberi petunjuk ftepada manusia) dengan hak dan

dengan hak tersebut ia menjalankan keadilan?."(608)

*' - Tafsir 3: 475476. As-suyrthi mengutipnya dalam Ad-Durr 3: 128 dari Ibnu
Abu Hatim.

@' - Kasysyaf2: 98. As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 3z 136 dari Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syailfi dari Abu Laila Al Kindi dengan redaksi: Maka seorang lah-
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{@ UevJifrgr'trrt;y
(Dan nurelal@tnibagi manjadi &zaabelas sulu yang

masing.masingny a bufi,milah besar,,,l
(Qs. Al A'raaf [7]: 160)

609- Al Hakim: Muhammad bin Ishaq Ash-shaffar mengabarkan

kepadaku, Ahmad bin Nashr mengabarkan kepadaku, Amru bin
Thalhah menceritakan kepada kami, Asbath bin Nashr
menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah dari
Abdullah, ia berkata:

Adapun 12 suku tersebut adalah anak cucu Nabi Ya'qub AS: Yusuf
AS (Joseph), Bunyamin (Benjamin), Reubeil @euben), Yahudza
(Judah), Syam'un (Simeon), Lawai (Levi), Dan, dan Viheil
(Zebulun). Mereka berjumlah 12 orung yang dari mereka Allah
menjadikan 12 suku. Tidak ada yang mengetahui nasab-nasab

mereka selain Allah 'Azza Wa Jalla. Allah SWT b€rfimani ,,Dan

merelu kami bagi menjadi dua belas suht yang masing-masingnya
berjumlah besar."(ffi)

iaki berkata, "Aku tidak suka menjadi bagan dari mereka." Maka Abdullah berkata,
"Mengapa begitu? orang-orang shaleh kalian tidak lebih untuk menjadi seperti mereka."w - Mustadrak 2: 570.Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.
Pentashihnya berkata dalam footnote: "sisa dari mereka adalah: Naphtali, Kad, Ashur
dan Issachar. Demikianlah yang disebutkan oleh pengaran g Fathul Bari.',

Ibnu Hajar menyebut nama-narna mereka dalam Fathut Bari 8: 252 dengan
mengutip dari Ibnu Jarir yang memyebut nama-nama merela dalam Tarikh-nya I : 3 17. Di
dalamnya disebutkan: Jad dan Asher sebagai ganti dari "Kad" dan "Ashur,'. Dalam Al
Fati disebutkan: Naphal sebagai ganti dari Napthali. Dalam At-Tan'lci disebutkan:
Naptsali. Sedangkan dalam Al Fali disebutkan: "Yishigar" sebagai ganti dari Issaghar.
Sedangkan dalam At-TaiHt disebutkan: Issachar atau Ishachar. Lihat komentar tentang
Bunyamin (Benjamin) dan Viheil (Zebulun).
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tx5 W ii ii% ;4j3 !; {rri a 6:fi

'c,(q 
"+li afru'4u{ 5#-i ii.:

'i'#!#r'frUi, l,*4 e'&U J6' iy@ 6;:{
6i @D 6;4 ir; ts,, Jy';g, $s7* 61i,'ii i:,
o-$\Erar;Ai*6#-r,51c#"*"VH.'(,1;3

Yt,{(ft
iLW v, &W6@ oj;- i3( q,# /+\fr

{@ (+*i::;
(Du, tmyal<mflalrwfuBani Israil tcntarry negeti yang

terletak di del<atlautl<etila rnereka melonggar ahtrart pada

hari Sabat, di waku datarrs lnpada metel,a il,lorrr'il<frrJ fyms
berada di sekitml msela terapung.aryg di pemntl<nart

air, dsn dihffi-hf,ri yangbulr;;rrl Sabau il<f,rJ'ilrr;lrl itu ddak
dfiang kepada merelro,. Demikianldh l&nri rnertcoba mqtel<f,

disebabl<m mrl':ekabqlal<u fasik. Dm [Ingatlah] ketila
suaht, wrrat di antara merelabqlata, "Mmgapakmmt

menasehati l<tufir y ang Allah al<frrl rnembinasal<flrl merela
dtou mengcrzah rnerel<a dengan adzab ydntg amatlceras?"

merel<a menjawab, ttAgar kfini manpunyai alasan [pelepas
tanggung jawabl lnpodaTuhanrrnt, dan w|aya mqel<a

bertakwa, Mal<f, tatl<ala merel,a melupal<mt apa yang
diperingatl<m l<epada rnerek6 t mrti selamatlw ordng'
or(mg ymlg rnelmang dmi perhutan i&dt d.ankatrfi

timpakanlnpoda orctng.svang yorng zalim siksaon yolrlg

l<eras, disebabkan met.:el<a selalubqbuat fasik, Mdkf, trltl<ala

merel<,abersilap sortong terhadap apd yorttg dilarmg
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mereka mengerial<armya, l<mri l@tal@ lepadmuya, " l adilah
l<snrul,rr.ayanghind') (Qs. Al A'raaf U|: L63.166)

610- Ibnu Al Jauzi: Negeri yang dimaksud adalah kota Eilah.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Murrah dari Ibnu Mas'ud.(6r0)

611- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Atha', ia berkata: Ketika aku

sedang duduk di dalam masjid, datanglah seorang kakek-kakek lalu
orang-orang duduk menghadap kepadanya. Mereka mengatakan,

"Ini adalah salah seorang murid Abdullah bin Mas'ud." Ia berkata:

Abdullah bin Mas'ud Ueitata tentang ayat, $i 'F-$ q &ftfi',
filih| Uti= (Dan tanyakanlah tcepida Bani hraii tentang
negeri yang terletak di dekat laut):

Ketika hari Sabtu diharamkan bagi mereka (untuk berburu), ikan-
ikan datang pada hari Sabtu. Pada hari tersebut amal sehingga

ikan-ikan tersebut muncul sehingga mereka tidak bisa

menyentuhnya (memancin$f). Apabila hari Sabtu telah berlalu,
maka ikan-ikan tersebut pergt. Mereka biasa berburu seperti orang-

orang lainnya.

Ketika mereka hendak melanggar larangan pada hari Sabtu, orang-

orang saleh dari kalangan mereka melarang mereka. Maka orang-

orang durhaka berbicara banyak dengan mereka. Bahkan orang-

orang durhaka tersebut hendak membunuh mereka. Tapi di antara

orang-orang tersebut ada yang tidak ingin membunuh mereka; yaitu

ayah salah seorang dari mereka, saudaranya atau kerabatrya.

Setelah mereka dilarang tapi tidak mau, orang-orang saleh berkata,

"Kalau begitu kita menyingkir saja dan membuat benteng antara

kita dengan mereka."

u'o - zad 3:276.
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Maka mereka melakukannya. Ketika mereka kehilangan suara

orang-orang durhaka tersebut, mereka berkata, "Sebaiknya kalian

lihat saudara-saudara kalian, apayan1mereka lakukan ?."

Maka mereka pun melihat orang-orang durhaka tersebut. Ternyata

orang-orang tersebut sudah dirubah wujudnya menjadi kera

(dikutuk menjadi kera). orang dewasa bisa diketahui dari kera yang

besar, sedang anak kecil bisa diketahui dari kera yang kecil. Maka

mereka pun menangisi orang-orang tersebut. Peristiwa tersebut

terjadi setelah (wafatrya) Nabi Musa 45.(6rt)

{" f#L #i: ,t"J ui',L -,1;'u d;'fi iE Y

{ @'i:a"* t}6!F*La1'd.a
(Dmfingatldh],|<etikr-Tulwrtrrrumengeluatlanl<ctu'runan
anak anak AdfrnL dmi sulbi merela dflrJ Allah menganrbil

kesal<sian tcrhadap iiw a mer el<a I s er ay a b ertitman],

"Bul<ankahAlulniTulwvrnt?"Merel<ameniawab,"Betttl
(Fnyl@t T uhan l<irrlni), l<frrni mmi adi scl(si " ... )

(Qs. Al A'raaf lTlz L72)

612- As-Suyuthi: Ibnu Abdul BaIT mengeluarkan (dalam At-Tamhid)

dari jalur As-Suddi dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu

Abbas -dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan

beberapa orang sahabatNabi SAW:'

rentang firman Allah SWr: #i; e*aiiti.r4'ult, Aly
(Dan [iigatlahJ, ketika Tuhanmu mengeluarlcan lceturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka) mereka berkata: Ketika Allah

mengeluarkan Adam dari surga sebelum menurunkannya dari langit

fte bumi), Dia mengusap punggung Adam sebelah kanan lalu

mengeluarkan darinya keturunannya yang berwarna putih seperti

6tt -Jami' l3:198.
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mutiara sebesar semut kecil. Lalu Dia berfirman kepada mereka,
"Masuklah ke dalam surga dengan Rahmat-Ku." Lalu Dia
mengusap punggung Adam sebelah kiri lalu mengeluarkan darinya
keturunan berwarna hitam seperti semut kecil. Ialu Dia berfirman,
"Masuklah ke dalam neraka dan Aku tidak peduli." Itulah firman
Allah ,#ii #y (Dan gorongan rranan)(es. Al waaqi'ah [56]:
27). J.gi *'V (Dan golongan kiri) (es. Al Waaqi'ah:41).
Kemudian Dia mengambil perjanjian dari mereka dengan
berfirman: 'F* {3 pu*onkah Alcu Ini ruhanmu?) Merer,a
menjawab, "Ya." Maka Dia memberikannya. Ada golongan yang
taat dan ada yang tidak suka dan ketakutan. Maka Dia berfirman
dan para malaikat berkata, "Kami bersaksi, agar jangan sampai
mereka mengatakan pada hari kiamat, "sesungguhnya kami lalai
akan hal ini" atau mengatakan, ,'sesungguhnya nenek moyang kami
telah berbuat syirik sebelum kami."

Mereka mengatakan: Maka tidak satu pun dari anak Adam kecuali
ia mengetahui bahwa Allah Tuhannya. Itulah maksud dari firman
Aualr: 6;Li6fi j;*i; yicSi on -ruS lii goaor,or
kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di rangit dan di
bumi, baik dengan suka maupun terpaksa.). Dan itulah maksud
dari firman Auah: @ ffI -&,9 i6 i; $ ';;:s i$ 3
(Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi htat; Maka jika dia
menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada rramu semuanya)
(Qs. Al An'aam 16l: 1491(l6tz)

{ @ . .q,'{-fi (g)', igr.-c$t'V yut bri y
(Dan bacal<anlah l<epada merel<a berita or(mg yang tetah
kunli beril<m l<epanarya ayat-ayat katni [pingetdtulan

u" - Ad'Durr 3: l4r-r42. Al eurthubi menyebut riwayat riwayat yang sama daram
Al AhkamT:314-315 secara ringkas.

Tafsir lbmtMas,ud,



tentang isi AI Kitabl, kanudian ilio melepasl<nrJ diri dnri
pdnf, ayat ayat iar .,.) (Qt. Al A'raaf lTlz 175)

613- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritahan kepada kami dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha

dari Masruq dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah: qyi$U,-rsfi'V 6/f.$; (Dan

bacalwnlah lcepada mereka berita orang yang telah kami berikan

kepadanya ayat-ayat lwmi [pengetahuan tentang isi Al Kitabfi ia

berkata, "Yaifu seorang laki-lald Bani Israil yang bernama Bal'am

bin Abar."(613)

{@ "r".tfisgi?'ir ;'{y
613 - Jami' 13: 2l3.lajuga meriwayatkannya dari Ibnu Humaid dari Hakkarn daxi

Armu bin Manshur. Dan juga dari Ibnu Waki' dari ayahnya dari Sufyan dari Manshur.

Dan juga dari Al Harits dari Abdul Aziz dari Sufimn daxi A1 Alnasy dari Abu Adh-
Dhuha. Ia juga meriwayatkannya -tanpa "Abar"- dari Muhammad bin Al Mutsanna dari

Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Mahdi serta Ibnu Abu Adi dari Syubah dari Manshur.

Dan juga dari Humaid bin Mas,adah dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Syrbah. Dan

.luga dari Ibnu Waki' dari Jarir dari Manshur. Ia juga me'nwayatkannya 13:253'254 dati
Al Hasan bin Yahya dari Abdunazzaq dari Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Manshur,

dengan menulis "Abur" (dengan dhanmah pada ba),
As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad'Durr 3: 145; dan dari Al Firyabi,

Abdurrazzaq, 'Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu
Asy-Syailtr, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih tanpa menulis harakatnya.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam I z-ftd 3: 287 .

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 3: 507 dari Abdurrazzaq dari Sufyan

Ats-Tsauri dari Al A'masy dan Manshur dari Abu Adh-Dhuha. Ia berkata: Syubah dan

lain-lainnya j uga meriwayatkannya dari Manshur.
Al Wahidi meriwayatkannyadalamAl Asbab:223 dengan redaksi 'Abrah."
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 325 dari Abu Abdullah bin

Muhammad bin Ali bin Abdul Hamid Ash-Shan'ani (di Mekkah) dari Ishaq bin Ibrahim
bin 'Abbad dari Abdunazzaq dari Ats-Tsauri dari Al A'masy dengan redaksi, "Bin
Ba'ura'. " Adz-Dzahabi mefilairrya shahih.

Ar-Raei meriwayatkannya dalamAl Mafotih 4:313, Al Qurttrubi dalamAl AhkamT:
319. Ia berkata: Ia bemama Na'im, seorang laki-laki Bani Israil yang hidup pada masa

Nabi Musa AS. Pentashihnya berkata dalam footnote, 'Dalarn sebagian buku induk
disebutkan, "Ba'ir."
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(Harrya milik y',Jllah asfi.cut ul llrusr,o, mal<a bermotwnlcrh
l<cp ada.N y a ilengan mrrry ebut dstrJdr.ill lwsna ih,....)

(Qs. Al A'raaf [7]: 180)

614- Ibnu Hambal: Yazid menceritakan kepada kami, Fudhail bin
Marzuq memberitahukan kepada kami; Abu Salamah Al Juhani
menceritakan kepada kami dari Al easim bin Abdurratrman dari
ayahnya dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah sAw bersabda: seorang hamba tidak akan terkena
kesusahan atau kesedihan lalu ia membaca: .

(Ya Allah, sesungguhnya aht adalah hamba-Mu, anak dari hambra-

Mu, anak dari hamba perempuan-Mu. Wun-ubanlat [nasiblatJ di
tangan-Mu, lceputusan-Mu berlalu padaku, qadha-Mu kepadaht
adalah adil. Alu mohon kepada-Mu dengan setiap nama [baikJ
yang telah Engkau gynakan untuk diri-Mu, atau yang Engkau

. ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau
turunkan dalam kitab-Mu, atauyang Englwu khususrran untuk diri-
Mu dalam itmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-eur,an
sebagai penentram hatiht, cahaya di dadalcu, pelenyap duka dan
kesedihanlat, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan
kesusahannya, serta menggantinya dengan kegembiraan

[kebahagiaanJ)(at$

6t4 - Al Musnad 5: 266-268. Dan setelahnya disebutkan: Ia berkata: Maka Nabi
ditanya, "wahai Rasulullah, tidalftah [cita mempelajarinya?" Beliau menjawab, "ya, bagi
orang yang mende,ngamya seyogyanya monpelajarinla." syakir meniliinya shahtn. la
mengulangrrya dengan redaksi )rang sama 6: 153-154 dengan sanad )rang sama.

ft,nu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsrr 31 5ld-s17. ta uerl€ta: imam Abu
Al Hatim_Al Busti mengeluarkannya dalamshahih-nya dengan redaksi )xang sama.

AI Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrai t: sog aari- etu saka,
Muhammad bin Ahmad bin Balawaih dari Muhammad bin Syadzan Al Jauhari dari Sa'id
bin Sulaiman Al Wasithi dari Fudhail bin Marzuq. Ia berkata: Shahih sesuai syarat
Muslim, jika hadits ini selamat dari riwayat mursal Abdurrahman bin Abdullah dari
ayahnya.

Adz-Dzahabi berkata, "Abu salamah tidak dikenal siapa dia sebenarnya
(unlotown)."

A9-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 3: 149 dari Al Baihaqi (dalam Al Asma,
llta Ash-Shifat).
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{ @sf} p V"i3 ti #6 i6.irt -r} t:'D y
(Dmt apabila dibacal<m N Qtn'm4 mal<a dengml<miah

baik baik, dm perhatit<Erilah dmgan tenartg 4g4r l<ffiw
rnendapat rafunatl (Qs. Al A'raaf l?k 205)

615- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Bakar bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami dari lAshim dari

Al Musalyab bin Rafi', ia berkata: Abdullah berkata, "Sebagian

kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya dalam shalat:

Salamun'Ala Fulan, Salamun'Ala Fulan.'

Kataqya melanjutkan: .Lalu turunlah ayat Al Qur'an: -*j$6
lie?t:il*.*,,61,, ,3rt <oon apabila dibacakan Al Qur'an, malw

d.engarkanlah baik-baik, dan p.erhatikanlah dengan tenang )$ts)

616- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kgpada kami dari Daud bin Abu Hindun

dari Yasir bin Jabir, ia berkata:

Ibnu Mas'ud menunaikan shalat lalu ia mendengar orang-orang

membaca bersama imam. Seusai shalat ia berkata, 'Tidakkah kalian

paham? virt:ii*.*,6ir,;.3!i-tjfs$ (Dan apabita

dibacakan Al Qur'an, maka dengarlmnlah baik-baik, dan

perhatikanlah dengan tenang), sebagaimana Allah menyrruh

kalian melakukannya2n(61 
6)

Ar-Razi meriwayatkannya dalam Al Mafatih l: 65 pada tafsit basmalah.
6ts - Jami' 13: 345. Syakir memvonisnya dha'if karena munqathi'. Ibnu Katsir

margutipnya darinya dalam At-Tafsir 3: 541.
As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 3: 156; dali dari Ibnu Abu Hatim

dan Ibnu Mardawaih dengan reda}si yang sama secara panjang lebar. Lihat surah Al
Baqarah ayal238.

6t6 - Jami' 13: 346. Di dalanurya disebutkan,. "Basyir bin Jabir". Slakir
memvonisnya salah. Ia berkata, "Yang benar adalah Yusair atau Usair, seorang Tabiin
yangtsiqah."

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalau,it At-Tafsir 3: 541.
As-Suyuthi juga mengutipnya darinya dalarn Ad-Durr 3: 156; dan dari 'Abd bin

Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailh. Ia mengutipnya dengan redaksi yang

sama dari Ibnu Abu Syaibah, Ath-Thabarani (Mam Al Ausath) dan Ibnu Mardawaih dari
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,tfu,'q #'iii'114 W 6-;i,t 6j 316 \
{@'q#G&$1J6$v;3{{u

(Dan sehnlah [nama] Tuhannnw dalmnlwfuru dengan
mercndahl<frrl diri dmt rasa tal<ut, ilmt dengan tidak
mengqctskan ntma, di waku polgt d.dn petang, dan
j ang clnlah l<frrrw t ermas;/r. or dng. or dng y dng lalai)

(Qs. Al A'raaf l?12 205)

617- As-suyrthi: AlBazzar dan Ath-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu
Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ".Orang yang berzikir kepada
Allah dibandingkan orang-orang yang lalai adalah seperti orang
yang berperang dengan orangyang lart (dari peperangan).n(617)

Abu wail dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia berkata te,ntang hukum membaca di belakang
imam: Diamlah (dengarkanlatr dengan tenang) sebagaimana yang diperintatrkan, karena
shalat itu panuh kesibukan, dan cukup bagfunu (mendengarkan bacaan) imam.,,

Al Baghawi meriwayatkannya dalam At Ma'atin 2:272 sepxti riwayat aslinya. Di
dalanurya disebutkan, "Memahami" sebagai ganti dari ',paham."

Al Qurthubi meriwayatkan ddam Al Ahkam 7: 353 bahwa ia turun dalam shalat.u" 
-Ad-Durr3:157.

Tafsir lbnul\tds'ud



O SURATI AL AI{FAAL O

618- Al Bukhari: Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat dari surah Al Anfaal

dan pada (rakaat) kedua membaca satu surah dari suratr-surah l/
Mufaslufial'(618)

{ @ ";51r, & 36fii.,i irr*i & l$r;-Y
(Merel<arnenarryalartt<Aoanmutntangfqeflrbayral]

hartarampasanPerung...) (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

619- Ibnu Katsir: Ibnu Mas'ud dan Masruq berkata, "Tidak ada ada

pembagian harta rampasan perang pada saat pertempuran, yang ada

adalatr sebelum bertemunya barisan. "

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari keduanya.(6le)

u" - Shahih-nya l: 151. Yang dimalcud adalah dalam shalat. Lihat awal surah

Ghaafir, ayal suratr Ad-Dulhaan, awal surah Ar-Rahman dan surah Al Muzzammil ayat

4.
u" - Ta1tir 3: 546.
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{@..,ri66tAiSg;ty }
(Ungatlahl,l<etikalJllahmmjadilcanl<firyummgantttk

sebagai anaht penmterarnart daripad*Nya ...)
(Qs. Al Anfaal [8]:11)

620- Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari 'Ashim dari Abu Razin dari
Abdullah, ia berkata, "Mengantuk dalam peperangan adalah suatu
penentraman dari Allah Azza Wa Jalla, sedangkan dalam shalat
berasal dari syetan. "(620)

* Jt W 5,:,6.6# $y{i, rq; $- it y
{@ ...;frG#1;Mitr'

(BaruWsiapo yorrrg nwnrfrr:lalorrrgi mqela tnwfi$I di
walat ffl.t, kecl,lrrli ffir:lok unark [seut] prmg at$t

henilak mengabffiglorrr ilfui dengmr Wnil<an yffiglain,

@ - Jani' l3r 419. h juga rncriwayatkannya dri Al Ilassr bin yahya dari
Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari 'Ashim. Dan juga dari Ibmu waki' dari ayahnya dari
SuSan dari 'Ashim dcngan rcdaksi ),ang sama- Dan juga 71 319 pada suratr Aati Inraan
a),at 154 dari Ibnu Basysyar dari Abdurrahrnan dsri Su$/an.

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalram ld-Durr 2: 88 pada a)rat png sama; dan
dari 'Abd bin Hrlrnaid, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu llatim dan Ath-Thabarani.

Al Baghawi meriwayatkann)ra ddam Al Ma'alim 3.' 11, dan Ibnu IGtsir ddam At-
Tafsir 3: 562,Iajuga mengulangrya2: 125 pada ayat dalam surah Aali Innaan, dari
Abu Muhammad Abdunahman bin Abu Hatim dari Abu Sa'id Al Asyaj dari Abu Nu'aim
(dad) Waki'dari Su$mn dari'Ashim.

Az-Zamalrfrsyari maryebutnyadrJ,amAl Kasysyafl: ll7 drri Ib,nu Abbas.
Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam Al Kafi: 68. Ia berkata, ,Alu tidak

mensmukannya dari Ibnu Abbas. Tampaknya ini meiupakan kesalahan tulis, karena yang
benar adalah Ibnu Mas'ud. Demikianlah yang disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ath-Thabari, Ibnu Abu S),aibah dan Ath-Thabarani,
semuan),a dari Ibnu Mas'ud secaramauquf.u '
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nal& d uraflg itukertali deflgmfi m'errtawo

lrramilrlarmrr drqli Nlah...) (Qs. At Anfral [8]:16)

621- At Bagtrawi: Abdullahbcdrata:

Karni segabungan pasukan yang dikirim Rasulullah SAW. talu

orang-orang minta untuk melarikan diri sehingga kami lslah.

Kemudian kami berkata, 'wahai Rasulullatr, _tit1 {atan orang-

orang yang melarikan diri." Beliau bersabda, U.6 
'ot:tt:63t igf ,Jt.

ci#ir Uustru tralian orang yang akan ttembqli last (le medan

perang) ; aht adalah golongan kaum muslimiol.@n)

{@ T4dfif''H'f(3rg;r,Y
(D an |g,6!/1wilah, b ahw a rwrtgw dffi onak' u'6,l,,nu ittt

Ilrnuydtah sebagai cobaut...) (Qs. Al Anfaat t8]:28)

622- Ath-Thabari: Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mas'udi

menceritakan kepada kami dari Al Qasim dari Abdurrahman dari

Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah swr: 'fr.{i3iV'H'nfS (bahwa

hartamu dan anak-analonu itu hanyalah sebagai cobaan) la

berkata, "Tidak seomng pun dari kalian kecuali ia mengandung

cobaan. Barangsiapa di antara kalian yang meminta perlindungan,

hendaklah ia meminta perlindungan kepada Atlah dari fihah-fihatr

yang menyesatkan. " 
(622)

"t - Ma'alim3, 14.
cn - 1o*;', 1i, qgS-agl.Ia juga mcriwaptkannya 13: 475 dari Ibnu Waki' dari

ayahnp dari Al Mas\rdi dari Al Qasim dari Abdullah dengan redaksi ),ang sama.- 
Ibnu Katsir mengutipnya darinp ddarn At-Tafsir 3 : 57 8 dengan re{1ksi yang sama'

As-Suyuthi -.nlrtipnlr. darinya ddam Ad-Durr 3: 178; dan dari Ibnu Abu Hatim

dan Abu Asy-Syaikh'



{ @,Sfr i1 tI -i3 }irffi oLrr\4'b-- iv-"6 }
(Katal<anlah kepada or (mg. u (mg y olrJg l<afir itl.t, " l ihr-

nsela berhrlr'lti tdari l<eldiravryal, niscay a Nlnh al<nrl

mengampmi nselatentang ilos*dosa msela yarrg ildah
lalu*) (Qs. Al Anfaal [8]:38)

623- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kalmi dari Syaqiq dari Abdullah, ia

berkata: Seorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu bertarryra,

'Watrai Rasulullah, jika aku masuk Islam dengan baik, apakah apa-

apa yang pernatr kulakukan pada masa Jahiliyah akan dihitung?"

Nabi menjawab, z-+E(il. A|l* W'ia$ il e>r-I' u,!.'c.:}ll61
-...-rt)lil. '-Vtly-)' ..f ol:,1$y2 U*a iramL iasuk Istai

dengan baik, apa-apa yang pernah kamu lahiran pada masa

Jahiliyah tidak akan dihitung. Dan jika kamu berbtmt jahat setelah

masuk Islam, apa yory kamu lahtkan di awal dan akhir akan

dihitungl.<an)

Al Baghawi meriwayatkannya dalarn ll Ma'alim 7; 88 pada surah At-Taglraabun
ayat 15.

Al Qurthubi meriwayatkan dcngpn redaksi )ang sama dalarn Al Ahkaur lS.. 143 pada
ayat yang sania.

As-Suyuttri meirgutipnya dalatn Ad-Durr 6: 228 pada apt )ang sama dari Ibnu Al
Mundzir dan Ath-Thabarani.

68 
- Al Musnad S : 2Og. Ia juga meriwayatkann ya 5 : 212-213 dari Jarir dari Manshur

dari Abu Wail dengan redalsi ),ang sama. Dan juga 5: 340 dari Abdurrazzaq dari Su$an
dari Manshur. Dan juga 6: 70 dari Yahya dari Su$nn dari Manshr.r dan Sulaiman. Dan
juga 6; 46 dari Waki' dan lb,nu Numair dari AI Alnasy dari Abu Wail; dan dari I[ru
Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dari Abu Wail. Dan juga 6: 189 dari Muhammad bin
Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dengan redaksi yang sama.

Al Bukhari meriwayatkannya ddam Shahih-nya 9.' 14 dari Khallad bin Yahya dari
Su$an dari Manshur dan Al A'masy dengan redalcsi yang sama.

Muslim meriwayatkann),a dalam Shahih-nya I r I I I dari Utsman bin Abu Syaibah
dari Jarir dari Manshur. Dan juga dari Mutrarnrnad bin Abdullah bin Numair dari
ayahnya dari Waki'; dan dari Abu Bakar bin Abu Sfibah dari Waki' dari Al A'masy.
Dan juga dari Minjab bin Al Harits At-Tamimi dari Ali bin Mushir dari Al A'masy.

Al Qurthubi mengutipyr darinya dalam Al Ahkan 5; 415-416.
Ibnu Katsir mengutipnya dalarn At-Tafsir 3: 596 dari Ash-Shahi& dari hadits Abu

Wail.
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{ @ ";Wtr 5{t t u6frii.... }
(... Di lwiEwqamryaitudilw'i. a&n

pasti<m...) (Qs. AlAnfaal [8]:41)

As-suyrthi: Sa'id bin Manshur, Muhammad bin Nashr dan Ath-

Thabarani mengeluarkan dari Ib.nu Mas'ud:

rentang firman Allah swr: afi!;t;fit{-a6fi'$-{o,i nort

Furqaan, yaitu di hari bertentunya dua pasulwn) Ia berkata,

"Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan."(624)

{@ 5-8'6>5eSit ll&i.rb Y
(... D ut ketikr Nlah rnrawmpal.lorn n selea l<epadt l<afiuu

sel<nlian,kstilc-ltrrrrrufu tunpoilerrrgmmrr;elaberjunioh
lr/rikdt Pada prtryllhofffi nlatfrntt ..,)

(Qs. Al Anfaat [8]: 44)

625- Ath-Thabari: Abu Sa'id Al Baghdadi me,lrceritakan kepadaku, ia

berkata: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kard dari Israil

dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata:

' Mereka diperlihatkan sedikit di mata kami pada perang Badar.

Sampai-sampai aku bertanya kepada seorang laki-laki di

sampingku, "Kamu melihat mereka beriumlahT0?" Ia menjawab,

"Alu melihat mereka beriunlahl0O." Ia betkata, "Maka kami

Ibnu tvlajah mcriwayatkann)'a dalam srran-nya 2: l4l7 dari Muhammad bin

Abdullatr bin Numair dari ayahnya dan Waki'dari Al Alnasy.

'u - Ad-Dun 3; 188. Lihat suratr Al Qadr.

TotstuIbulv?as'ud f?Etr



{ @,hfi $6e -*,i f} s,*H u, rI rt-tt;y
(Dar, @lrfflah untuk menghait*pi trcrer<ar<elanm apa

yia yang lcarw sanggupi ilorJ ilari kuda.tuito yang
ditamhat unhrkbupuang) (er. Al Anfaal fsti OOI

menawan seorang laki-laki dari mereka, lalu kami bertanya,
'Berapa jumlah kalian?" Ia menjawab, ,'l0(X) 

orang.,,(62s)

Ibnu Hambal: Al Hajjaj menceritakan .kepada kami, Syarik
memberitahukan kepada.kami dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi'dari Al
Qasim bin Hassan dari Abdullah bin Mas,ud:

P,T ll?|j :Aw, beli,au bersabda: U-Ii,p.'A';i'ffi ,I-;*t,

';!qi'frtfd,#'itri.#i'fr:ml'iiwf 'u P,iW.',d-ot4r #;-UAtrgLiIr *uioitroao
tiga: htda untuk ar-Rahman, iada innk *onurii d* htda untuk
syetan. Adapun htda unnk Ar-Rahman adalah yang ditambatkan

626-

@ - Jani'6: 240 pada surarr Aali rrnrsan ay'at 13. Ia juga mengurangnya 6:236
918y sanadyang sama secararingkas dari awal r"auloi, "ri#.*uil", seorang laki-
ltd q{ m€,reka". ta jug3 mcriwayatkarrnya disini 13: s77a*i ftr" s"-i'At Baghdadidari Ishaq bin Manshur gTgg relaksi 1,anq salq secara leirgkap. Ia juga
meriway,atkannya dari Ahmad bin- Ishaq aan ,tui almaa a*i rr"ii a*gil redaksi yang
sama. Syakir manvoni snya dha,iflwerta mungathi,.

. bnl Katsir me,ngutipnya darinya daramit-Tafsir 4: 13 dan dari Ibnu Abu Hatim. Iajuga meriwayatkannya2: r3-r4padi surah aai t na- ayat 13 aoi eu, trt 
"q._ .As-suyrthi mengutipnya darinp daram Ad-Dtn 3; lg9; a.r-a.ri Ibnu Abu

S),aibah, Abu Asy-Syail{r dan Ibnu Mardawaih.
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Ar Ma,arim 3.. 3l secara ringkas. Ia juga

meriwayatkannya l: 273 padasurah Aali Irmaan ayat 13.
Az-Zamaktrsfiari meriwayatkann ya ddarn Al Rasysyaf 2 : 129.

. b.nu Hajar mengeluarkannya datarrAr Kafi:]0 iariistraq (daram Musnad-np) dariAmru bin Muhammad dan yahya bin Adam aari tgait. Ia berkaL: etr,-rnrurri dan Ibnu
Abu Hatim mengeluarkannya dari jalur ini.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya, dalam Az-fud 3 : 364,A1 eurttrubi dalam Al Ahkam
8:22-23 dan Al Baidhawi dalamll Anwar l'. 369. Lihat surah e"ri r-*- ayat 13.
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untuk berperang di ialan Allah; makanawryd, tinianya dan

lrcncingnya [betian menyebut beberapa ho|. Adaryn htda untuk

ryetan adatah yang digwakan wtt* beriudi atau digadaikan

[dijaditun tanrhan]. Afupun htfu wtt* namtsia adalah yang

dinmbatkan nunusia mark dbnatfaatkm isi perutnya unfi*
menufitpi lretniskinan [untt* mencari naltuhD{ffit

+}<5.dfrut+6{1 o.u JI
{@ .."'&$3\arl+,ss

(... W alauprm lcnnw, flwrtel,rclni ahf,rJ sctwuia tlr'elr.cy aarrl
y ang bqada di bumi, niscay o l<m\u ddak dapat

mmrpersatrrl<frrJlwti nrl.relra', aW tatqi Nlnh talorh

menpelrsafitkmtlratimrriel<a ...') (Qs. Al Anfaal [8]:63)

627- Ath-Thabari: Ibnu waki' rnenceritakan kepada kami ia berkata:

Abu Usamah, Ibnu Numair dan Hafth bin Ghiyats menceritakan

kepada kami dari Fudhail bin Ghazwan dari Abu Ishaq dari Abu Al

$hwash, ia berkata: Aku mendengar Atdullah bertata: A.l;dfr I
WJ]| -:$t"#!3 4,;f 6. eflu Lr;,ri,ll iwotoup*,
io*u *"*belanialwn semua (ke*ayaan) yang berada di bumi,

niscaya kamu tidak dapat mempersatul<an hati mereka) Mereka

adalah orang-orang yang mencintai karena 411r5.rr(0zz)

un 
- Al Mrrsnad 5: ZB4-285. Syakir mernvonisnya dha'ifk1gjf,rr,8marsal. Akan tetapi

ia meriwayatkannya dengan sanad lain yarnrgshahih dari seorang laki-taki Anshar. Syakir

berkatq "Majhul-nya sahabat tidak apa-apa."

Ibnu Katsir mengutipn)'a darinya dr/ian, At-Tafsir 4: 25 dan As-suyrthi dalan Ad-

Dun3:196.
627 

- Jami,l4; 48. Ia juga meriwayatkannya 14: 47 dzriMulrannnad bin Khalaf dari

Ubaidillah bin Musa dari Fildhail bin Ghaznan dengan tedaksi, 'Ayat ini turm
berke,naan dengan orang'orang )4ang mensintai karena Allah."

Al Hakim-meriwayatkannp ddaroAl Mustadrak2:329 drri Abu Bakar Ismail bin

Muhanrmad Al Faqih (di Rey) dari Abu Hatinr Muhammad bin l&is dari Malik bin

Ismail An-Nahdi dari Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan dari aphnya; dan dari Abu

Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al Hafidr dari Muhannnad bin Abdul Wahhab dari

TabirlhnuMas'td @



{ @ W O O,-r- & {A,11'K J g. 5rY y
(Tiilak patut, bagi seorang Ncbi mertp,rryai tnwannn

sebehm io d.qu nwlumpuhl<arJ nwsdwya di mil<aAutnil
(Qs. Al Anfaal [8]: 67)

628- Ibnu Harrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari Abu
Ubaidah dari Abdullah, ia berkata:

Pada perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, ,,Bagaimana

pendapat kalian tentang tau,anan-tawanan ini?u perawi
melanjutkan: Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka
adalah kaummu dan keluargamu. Biarkanlah mereka dan bersikap
lunaklah terhadap mereka. Mudah-mudahan Allah menerima tobat
mEreka." Perawi melanjutkan: Maka 'Umar 

berkata, "Wahai
Rasulullah, mereka telah mengusirmu dan mengeluarkanmu,
Dekatkan saja mereka ftepadaku) agar aku dapat memenggal leher-
leher metreka." Iaqiutnya lagi: Maka AMullah bin Rawahah
berkata "Wahai Rasulullah, lihatlah lembah png banyak kayr
bakarnp, masukkanlah me,reka ke dalarnnya, kernudian
nyalakanlah api untuk mernbakar mereka." IGtan>ra lagi: Maka Al
'Abbas berkata, 'Mereka telah memutuskan hubungan kekeluargaan
denganmu." Perawi berkata lagi: Maka Rasulullatr sAW masuk dan
tidak meqiawab mereka sepatah kata pun. Maka orang-omng
mengatakan, "Beliau akan mengambil pendapat Abu Bakar." yang
lainnya mengatakan, "Beliau akan mengambil pendapat IJmar.,,

Yala bin Ubaid dari fudhail bin Ghazwan dcngan arti yang sama. Ia nwilainya shahih
dan diperlarat oleh Adz-Dzatrabi.

As-suynthi mcngutipnya dari keduanya ddalrr. Ad-Durr 3: 199; dan dari Ibnu Al
Mrbarah Ib,nu Abu S)raibah, Ibnu Abu Ad-Dunp (dalun kitab l, Ilchwan),An-Nasa!,
Al Baza4lbnu Abu Hatirq Abu Asy-Syailfi, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalam
Syu'ab Al Iman).

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 4: 29 df!;i Abu Ishaq As-subai'i dari
{bu al' Ahwrsh dengur dua riwayat. Ia berkata; Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-
Nasal dan Al Hakim.
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Yang lainnyra mengatakan, "Beliau akan mengarnbil pendapat

Abdullatr bin Rawalrah. "

Kenrudian Rasulullah SAIV keluar dan b€rsabd4 'Sesmggtrtnya

Atlah aktn mehmakkan luti orang-orang sehingga lebih lunak dari

susu, dan Atldh akan mengeraskan hati orang-orang sehinga

lebih keras dari batu. KCInu wahai Abu Bakar, adalah seperti

Ibrahimz{S. Ia mengatakan, 3jL JJ| o.6 ii':i*ft$ ry; ;:,
i,-$ 1Uot" barangsiapa yang mengihttiht, Mdl@ Sesungguhnya

orang itu termasuk golonganht, dan barangsiapa yang

mendurhakai aht, Malw Serungguhnya Englcau, Maha Pengampun

tagi Maha Penyayang) (Qs. Ibrahim [la]: 36). pmu wahai Abu

Bakar, adalah seperti Isa AS yang mengatakan, 'rliti i9 fr{i "t
@ lsil r-fi afits # 6 "v 

(Jitra Engttau menviksa meret(a,

Malrn Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Englau, dan

jitra Engtcau mengampuni mereka, maka sesunggahnya Engkaulah

yang Maha Petkasa lagi Maha Biialaana) (Qs. Al Maa'idah [5]:

118). Sedang kamu wahai lJrnar, adalah seperti Nuh AS yang

*.ng"tar"r,,- 6ti1ir#i$ii& ;i'i!,t (Ya ruhanht,

janganlah Engkau biarlan seorangPm di antara orang'orang kafir

itu tinggal di atas bumi) (Qs. Nuh Ul7: 26).Ikrnu wahai IJmar,

adalah seperti Musa AS :rane bertata: '6ihL$;t* g;'ji:;6

'$itaS:nf;- (Dan lwnci matilah lwti mereka, Matrn mereka

idak b"rtman hingga mereka melihat siksaan yang pedih) (Qs.

Yuunus uOl: 88) kalian adalah orang-onmg yang membutuhkan

harta. Tidak boleh ada safir pun dari mereka yang lepas kecuali

dengan tebusan atau tebasan pedang.

Abdullah berkata: Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kecuali

Suhail bin Baidha', kare,na aku mendengarnya menyebut-nyebut

Islam." Kemudian Nabi terdiam.

Perawi melanjutkan, "Ivlaka tidak ada hari yang lebih lutakuti akan

' jatuh kepadaku bahr-batu dari langit daripada' hari itu.' Sampai

aklrirnya beliau bersabda, uKeanali Suhail bin Baidha'."

Tofsirlbnultfias'ud ' @



Perawi melanjutkan: Maka Allah 'Aza Wa "Ial/a menurunkan
ayatls2 W O O#. {* {r1 ,1'uK1- n g. 5ft (ridak

patut, bagi seorang nabi mempnyai tmtanan sebelum ia dapat
melwtpuhkan muuhnya di muka bumi. lumu menghendaki harta
benda duniawiyah sedangkan Allah menghend&i [pahatal aWrirat

[untubttuJ, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Btjaksana).G24)

rfl Dalam muruslaip asli disebuthn; Iv{aka /,J/lahAlr,a wa Jaltamemurunkan aya!
"Kalau tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu
ditinpa sik,aat lung besar lcarena tdusan yang lwnu ambil.,, sampai ayat, "Tidak
potut, bagi saororg Nabi ...." sebenarnya ayat pcrtama adalah alat selanjutrya. Karena
itulsh aku mcmbuangnya dari atsar. Dan riwayat ini tidak tcrdapat dalam riwayat-riwayat
lainnvz-

tu - rlt M^rad 5: 227-229. Ia juga mcriwayatkannya dari Muawiyah bin Annu dari
Taidah. [a mcnyebutkan deirgan redalci ],ang sama. Hanp saja ia berkatq nKecuali

suhail bin Baidha'." Ia berkata tentang perlotaan Abu Bakar: ia bcrkata" ,wahai
Rasulullah, meneka adalatr keluargamu dan kaummu. l.vlaaflonlah mereka agar Allah
menplamatlm mcrcka dari neraka."

IGtanya melanjutkan; Maka Abdullah bin Rawahah berl<atq 'Wahai Rasulullah,
Anda sedang b€rada di lerrbah yans banyak kayr bakarnp, nyalakanlatr api kernudian
buamglah mcreka ke dalanurya.'

Al 'Abbas b€rlota, "M€reka telah mernutuskan hubrmgar kekeluagiaan deirganmu."
Ia juga nrcriwayat$nnya dari Husain bin Muhannnad dari Juir bin Hazim dri Al

Alnasy. I:lu ia nrcnpbutlon redaloi )'ang sarna- Hanya saja ia bcrkata. Maka Abdullah
bin Jahsy b€rdiri lalu bcrkata, nwahai Rasulullah, nrmka adalatr musuh-musuh Altah.
Mercka telah mardustakanmq mcnyakitimu, m€ngusirmu dan memerangimu. Anda
sclorang b€rada di lqnbah yang banyak kayr bakarnya, kumpulkantatr loyr bakar lalu
nyalakanlah ryi rmtuk membakar mereka-" Ia bcrkata, "Sahl bin Baidha'." syakir
mernvonisnya. dha'if kzrerrn munqathi'. Ia bcrpcndapat bahwa Sahl bin Baidha' adalatr
png benr. Ia masuk Islam di Meldoh dan menpmbunylkan keislamannya, lalu orang-
orang Quraisy mengeluarlonnya dalam romborgan pasukan pada perang Badar. Adapun
Sahl, ia adalatr saudara kandungnya- Ia lebih terkenal, lebih datrulu masuk Islant ilut
berhijratr dan mengikuti perang Badar dan pcrang-perurg lainnya.

At-Tirmidzi meriwayatkannlNa dalam shahih-nyr7: 207-209 dui Hannad dari Abu
Muawiph dri Al Alnasy secara ringkas. Ia mc,ngulangnyr it: zl6-z2o.Ia berkata,
"Hadits Hasan, Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya.."

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mtstadrak 3: 2l-zz dmi Abu Zakariya yahya
bin Muhannnad Al 'Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari Ishaq bin tUratrim aari
Al Alnasy deirgan redalsi lang sama. Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh .Adz-
Dzahabi.

Ibnu IfuBir rnengutipn)4a dari merelo dalam At-Tafsir 4: 32-33.
As-Suyrthi juga mengutipnya dari mereka ddam Ad-Durr 3: 201; dan dari Snu

Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hafinr, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan
Al Baihaqi (dalan Ail-Dala'l) secara ringlos.

Ath-Thabari meriwayatkan daJ,tm Al Jami' 14:61{2 dari Abu As-sa'ib dari Abu
Muawiyah dari Al Alnasy dengan redaksi )ang sama.

l.

I
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{ @ i# $r::L'i {JTIW'# ;fr 'n 5$ tr Y
(I<dl& sekbmya tidak adoketetapan ytrJg telah teilahdu
drrri NW ni,sccyo llanw ilit:tmpdsilaaon yolrrg Ury ktreru

tebusanytrtgkraruu orrtiD (Qs. Al Anfaal [8]: 68)

629- Ibnu Hambal: Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada t rmi, el
Mas'udi menceritakan ke'pada kami dari Abu Nahsyal dari Abu

Wail, ia berkata: Abdullatr berkata:

Umar lebih unggul dari manusia lainnya ... karena ia mengingatkan

tentang tawanan perang Badar. Ia mengusulkan agar mereka

dibunuh. Lalu Allah 'Azza Wa,IaIIa menunrnkan ayat: '$ Xt{}i
p,5tS;7fAq@'{3.it1 _ 

(Katau sekiranya'tidak ada

ietetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya ftnmu ditimpa

siksaan yang besar Karena tebusan yang kamu ambi[1.$n)

Al Bagtrawi meriwayarkannya dalam lt Ma'alim 3; 4&41 dEi Al Atnasy dari

Anru bin 
-Murratt {isebutkam dengUr lota Unrar tmpa wawu' &n ini salah-. Ia

menarnbahkan tentang pertafiaan Abu Bakar, 'Mintalah tebusan k€Pada mcreka png
dapat menanrbatr ketuatan kita unhrk melawan orang-orang kafir." Dan ia juga

menanrbahkan t€ntang perkataan Umar, "Berilah lonsa k€Pada Ali untuk memenggsl

leher'Aqil, dan bcrilah larasa kepadaku wrtuk memenggal leher 9i fulut --salah seorang

kcluarganyr-, lcarena mereka menrpakan dedengkotdcdengkot lofir."
ai Qurtlrubi meriwaptkannya ddunAl Ahtam 8: 4647 dari Yazid bin Harun dari

Yahya dri Abu Muawiph dari Al Alnasy dengan redaksi )'ang sama. Setelatrnya

dise6utkau Dalam satu riwayat disebutkaru Maka Rasulullah SAW bersabda" "Hampir
saja alwn turun siksa lcarqta perbedaan padapa (Jmar. Dan seandainya turtrn silqa,

tidak alun ada'yang selanat selain Umar.'
Az-Zamaklrsyari menyebutnya dalam Al Kasyryaf 2 : 13 4,

Ibnu Hajar mengeluarkannlxa dalarn Al Kafi:70-71 dari Ahmad dan Ath-Thabari

dari Al A'masy dari Annu bin Munah {i dalanrrya disebutkan deirgan kata Sarnurah,

de,ngan tambahan Sdz, dan ini salah-.

Ar-Razi juga meiryebutnya dalatn Al Mafarri 4: 383-384.
,2e - Al U*nad 6.. 168. Syakir meirilainya Hasan. Atsar ini merupakan bagian dari

atsar yang lebih panjang tentang keutamaan Urnar dengan qrlpat hal.' ayat ini,

perintihnya (usulnla) agarkaum p€renpuan meirgenalon Hijab. Doa Nabi SAW agar ia

masuk Islarq dan baiatrya tcrhadap Abu Bakar.

As-Suyuthi mengutipnya dalatn Ad-Dtrr 3: 201-202 dari Ath-Thabarani dan Ib-nu

Mardawaih. Ia mengulan$yB 5.' 214 pad8 surah Al Ahzasb e),Et 53 dari Ibnu

Mardawaih.
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'Wc#1;+:A
{@Hfir#'n$twvt

(Sesnnggzhnydorang-orarrgyorlgbefinrlndmbuhiirah
sqtaberiiW ilmganlwrtn dan iiwarrya pada ialon Nlah
dut orung-otarrg yorrrg nenrfuil<an ten'lportla,diamart dan
p ertolongan llrr;p ado orcfiig - st dng Nl"lr4iiri"l, mu ela itu

sarnr samalainlhdilng.nelindangi) (Qs. Al Anfaal l8l:72)

630- Ibnu Katsir: Al Hafiztr Abu Ya'la berkata: Syaiban menceritakan

kepada kami, Ilnimah menceritakan kepada kami -yakni Ibnu

Ibrahim Al Azdi-, 'Ashim menceritakan kepada kami dari Syaqiq

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW betsaMa, "Orang-orang

Muhajirin, orang-orang Anshar dan orang-orang merdeka dari

Qtratsy dan orang-orang yang dimerdelukan dari Tsaqifr sebagian

mereka menjadi pelfudug bagi sebagian yang lainnya di dunia

dan akhiral.n(630)

{@ ..;fi $0,#..65nji4*h\Urt }
(...Orong-orangyangmetnfuinyailutbunganl<nabuiat
seb agianrry a lebih ber:hak terhadap sesan,,ctrry a I dmip ada

yclrlg hil@n l<sabul di dolarn Kitab Nlah.,)
(Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'14; 68 dari Ahmad bin Muhammad
Ath-rlhusi dari Abdushshamad bin Abdul Warits dari Hammam bin Yahya dari Atha' bin
As-Sa'ib dari Abu Wail dengan redaksi; "Umar manyunrh (mengusulkan) agar para

tawanan perang dibunuh. Maka Allah menurunkan ayat...." Syakir meirilainya shahih.
5'o - Taysir 4: 39.

t-51't;fr
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631- Al Qurthubi: Ulama salaf dan generasi sesudah mereka berbeda

pendapat tentang bagian warisan orang-orang yang mempunyai

hubungan kerabat (Dzawul Arham) -yaitu yang tidak ditetapkan

bagiannya dalam kitab Allah- dari kalangan kerabat si mayit yang

bukan 'Ashabah. Segolongan ulama mengahkan, "Dzawul Arham

yang tidak mendapatkan bagian pasti tidak mendapatkan warisan."

Sementara menunrt Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud (dan

selain kduanya), mereka mendapat bagian warisan; dan mereka

berargumentasi (berdalil) dengan ayat ini.(63 
r)

"" - Ahlam 8: 59. Al }Iakim rneriwayatkan daluaAl Mnstadrak 4: 344 dari Abu Al
'Abbas dad Al Hasan bin 'Atran dari Yatrp bin Adarn dari Al llasan bin Shalih dari

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa ia berkatq "Bagairmna mungkin, dimana Ib,nu

Masbd? sesungguhnya orang-orang Muhajirin saling mewarisi dan berbeda dengan

orang-orang Baduwi." Maka turunlah ayat, "Orang-orailg yang mempunyai hubungan

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [d.aripada yang bulan
l<erabatl .' la merrilunya shahih dan diperkuat oleh A&'Dzahabi .

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 3: 207 dan dari Ibnu Abu Hatim'
Redat<si sebelumnya adalatr.' Daxi Ibnu Abbas bahwa dikatakan kepadanya,

"sesungguhnya. Ibnu Mas'ud tidak memb€rikan warisan kepada Maula-Maula, nalnun

tidak demikian dengan Dzawul Arham." DarL ia berkatq "Sesungguhnya Dzmrtul Arham,

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanla." Ia juga mengutip dari Ibnu Abu Hatim
daxi Sa'id bin Jubair; "... Ilmar bin Khaththab manberikan sepertiga harta kepada bibi
dari jalur ayah dan sepertiganya lagi kepada bibi dari jalur ibu jika yang bersangkutan

tidak memiliki ahli waris. Sedangkan Ali dan Ibnu Mas'ud memberikan sisa harta

warisan kepadaDzawul Arham sesuai bagian mereka, selain suami dan isteri."

, Ta{sblhnuMas'ud



C SURAH AT,TAUBATI C

632- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkah:

Mereka menamakam).a surall At-Taubah, dan sesungguhnya ia

merupakan sumh Azab.(6r2)

{ @ i6rt #A*6i JL,rffi 61 (}3'Bfi }
(Dogr, Unilahl ilfrupamal<bman d$ipadl Nlah dffi

rosnl-Ny okepailo umat nrorn sio Padthori haii al<bdr...l
(Qs. At Taubah [9]: 3)

633- Ath-Thabari: Abdul Halnid bin Bayan menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ishaq mengabarkan kepada karni dari Suffan dari Abdul

Malik bin Umair dari Abdullah, ia berkata: j4'&ti;(Pada
hari haji akbar)maksudnya adalah hari Nahar.(633)

u' - ad-Durr 3: 208.
6' - Jami'14; 117. Al Qurttrubi maiwayatkannyadalunAl Ahlwm 8: 69.
Ibnu Hajar menl,ebutnya dalam lI Kafi: 72 ketilo m€n-tclihnT khabar dari Ibnu

Umar yang sernakna.
Az-Zamaktrspri meriwayatkannya pada ayat ini.

Tafsir lbnulvlas'ud



a #fr "gi vr.J, 
"liati 

g6r'u6 o[ ]
{@ :)'$

(titgnra7el<afundo*7'enilirtl<ffrshalatila7.memmrnl<mt' 
zal<at, Nkf, [nqekalatl ddalah wdara,wdatdnru

segutud...) (Qs. At'Taubah [9]:11) 
,

634- Ath-Thabari: Ahmad bin lsheq menceritakan kepada karni, ia

berkata: Abu Ahmad meirceritakan kepada kami, iaberkata: syarik

me,nceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu ubaidah dari

Abdullah, ia berkata, "IGlian disuruh untuk mmrnaikan $dat dan

menunaikan Talplt BarangSiapa yang tidak menuoeikan zakat' tidak

ada shalat bagiryra."6$

{ @ r+$t rfiV i"\ gtl il ry F-q}
(Hqry a torlw tnmolowl<m nw$id'rrr,asiid 4llalr ialcn'

orung.onmgydtg Wnwr ke@n li@ dml hffi
t<enaril:.orrt) {Qs. At'Thubah [9] : 18)

635- As-Suylthi: Ath-Thabarani mengeluad dari Ib,nu Mas'u4 ia

berkata:

s - Jami'14; 153. Al Baghawi mcriwayatkann)'a dalam Al Ma'alim 3; 53, Al

Qnrthubi daltrrn Al Ahlun 8; 8l,-Ib,nu Katsir dalam .t{ t-Tafsir 41 54 dari Abu Ishaq pada

ayat 5 dengan redaksi ),8rlg 88m8.' *-nii menyeuutrya dalmr Al Mafatih 4: 401)'ang ssmalna 9*gT lhabar ini' Ia

berkata; Ibnu Mas'ud berkata, "Semoga Allatr memberi rahrnat kepada Abu Bakar'

"ilSk"t 
pahanrrya ia dalam masalah agarna." Yang dimaksu&rya {alah sikap Abu

nadr tertraaap oiarg-orarrg yang enggpn mernbayar zakat, yaitu p€rkatsannla, "Demi

effau A* iia* ,t 11 menrUeaagn antua dua hal png Allatr SWT tel*t

menggabunglan antara keduanya."

TafsirlbwMas'ud



Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya rumah-rumah Allah di
bumi adalah masjid-masjid. Dan merupalcan kewajiban bagi Attah
untuk men gh o rm ati t amu-Ny a." $t s)

?{.{qJfii?4;
& 4!.;, iy ri$"friij i @ O* #j

{@ 6;}it!}L.$i<,:;,;$i
(.., Dan tlnsqtlorhl pepuanganl:furuir yaitu. diwaktu

l<firw meniadi conglcak Karena bany alcrry a irmtlah (nni,
mf,kn ittmlah yolngbarryak itu fidak nrrl'ntheri mnnfaat

l<cpado,mt seilikitpun, dfrrr h.urri yorttg lruas iu tclah tsrasd
sempit olelvrru, l<erndian l<firw lari l<ebelal<mg ilerryan

bqcqai.bqai.Kernuiliony',Jrlahmer'rarunl<anlrctenmtgart
lnpodoRasul,Nyailmkepddtor(mg.or(mgydttgbuhnan,

df,r. AJlah metunlurlil<m bala tentara yorrg lrfrrrn tiadl
melilwtnya) (Qs. At Taub ah 197:25.261

636- Ibnu Hambal: Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin
Ziyad menceritakan kepada kami, AI Harits bin Hushairah
menceritakan kepada karni, Al Qasim bin Abdurahman
menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Abdullatr bin
Mas'ud berkata:

Aku pernah bersama-sama Rasulullatr SA1V pada waktu perang

Hunain.

Orang-orang melarikan diri sementara png tetap setia bersama

Nabi ada 80 orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar. IGmi

ot 
- Ad-Dtn3:216.

TafshlbulvLas'ud
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mundur ke belakang kurang lebih 80 langlah dan tidak melarikan

diri. Merekalah orang-orang yang Allah ',12a Wa Jalla tunrnkan

ketcoangan.

Iktanya mclanju&an: Saat ihr Rasulullah SAW di atas bighatnya.

Beliau melangtah satu langkah hingga bighaln)'a miring dan beliau

ikut miring dari posisi pelana. Maka aku berkata, 'Naiklah, semoga

Allah menaikanmu.u lalu bcliau bersabda, "Ambilkan untukh,

segenggam debu." talu melemparkannya ke wajah-wajah mereka

sehingga mata mereka penuh dengan debu. Ke'mudian beliau

bersabda, 'iDi manakah orang-orang Muluiirin dan Anshar?'Aku
menjawab, "Ihrlah met€ka." Beliau bersabda, "Pangillah merekt."

Maka aku pun menranggil mereka de,ngan suara keras sehingga

mereka datang dengan menyandang pedang di tangan lonan

mereka seperti cahaya berkilauan. [alu orang-orang musyrik

melarikan 6iti.(oro

<,b51-63v.\

'.6 
cW 64F- @ A,!:4 i# ;fi W

u' - Al Musnad 6; 159. Spkir mcnilainp shahih. AI llakim meriwayatkannya

dalam lI Mustadrak2: ll7 dc[i Abil Baler Muhanmad bin Ahrnad bin Balawaih dari
Ishaq bin Al Hasair Al Harbi dari 'Affan bin Muslim dari Abdul Wahidbin Ziyad dengan

redalcsi )ang sama. Di dalarmya discbutkan, 'Kami tetap rnenqakkan telapak kaki
kami" sebagai ganti dari "Kami mundur ke belakmg". Ia nrnilainya shahih. Adz-
Dzatrabi b€rlota, "AI Harits dan Abdullah meriwaptkm hadits-hadits Mmgkar. Ini di
satu sisi, sedangkm di siis lain hadits ini mursal." Mungkin yang dimalsudnya adalah

Abdul Wahid lalu ditr,rlis Abdullah, dan ini salatr.

Ibnu trbtsir mcngutipnya dalun At-Tafsir 4; 7l dari AI Hafizh Abu Bakar Al
Baihaqi dari Abu Abdullah Al l{afizh dari Muhantrnad bin Ahmad bin Balawaih dari

Ishaq bin Al Hasan Al Harbi dari Affan bin Muslim. Ia berkata' Imam Ahmad

meriwayatkannya (dalam zzsnad-nya) dari Affar dengan r€dal<si )'ang s8ma.

As-Suyu0ri mengutipnya ddanAd-Dun3:2?A dari Attr-Thabarani, Al Hakim, Abu
Nu'aim dan Al Baihaqi (dalun Ad-DaIa'rI) dengan redalci )rang sama secara ringlos.

TafsirlbvMas'ud @
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u, Bt^?3;risr',&j# #q 6"i# t3i,
{ @ 6if3'{"'t:'f i#yij'b

(... Do,lrt uang.ofimg yolrJg rcrtyln}ofl eflias dm puak dan

ddak nmofl<ahl<mny a p ada ialan Nlah, nakn
brrita}nrl<arilahlepadf, nlerekar[bahwan'qel<aal<*rr

mendaDat] silcso yoltrg pdih, padahui dipanasl'art emas

Ferak itu datan nsala Jahantwn,ldlu dibal<f,r dmgannya
dahi mqel@r lan'*lurrg dart punggums nrrr:eli'a [lalu

dil<atal<m,lWddmselcar*Inilahhatabendmruyolttg
larw sfunpan unatk dhfinu send,iri, n.al<a tasal<mtlah

selcarang [akibdt drlri] Qa yangl<snw simpan iat")
(Qs. At Taubah l9l.34.351

637- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abdullah bin

Murrah dari Masruq dari Abdullah, ia berkata:

Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, seseorang tidaklatr

dibakar dengan harta simpanannya benrpa dirham dan dinar png
menempel padanya, akan tetapi kulihya diperluas (diperbesar) lalu

setiap dinar dan dirham dimasukkan ke dalamnla.(632)

638- Ibnu Harnbal: Muawiyah menceritakan kepada kami, T:ridah

menceritakan kepada kami dari 'Ashim bin Abu An-Najud dariZin
dari Abdullah, ia berkata:

637 - Jami' 14: 233.Ia juga mcriwayatkannya darinya dan dari ayahnya dri Suffan

dari Al Atnasy dari Abdullah bin Munah deirgan redalsi )ang sama secara ringkas.

AI Baghawi meriwayatkann yt dalan Al Ma'alim 3 : 72, Ibnu Al Jauzi dalam Az-Zad

3:430431, Al Qurthubi dalarnAl Ahkam 8; 130, dan Ibnu Katsir dalam At-Tafsir 4: 83

dari Suffan dari Al Atnasy.
As-Suyuthi mengutipnya darinya dzlun Ad-Durr 3: 233 dari Ibnu Abu Hatirr\ Abu

Asy-Syaikh dan Ath-Thabarani dengan redaksi yang sama. Ia menambahkan, "Dirham
tidak menyentuh dirham dan dinar tidak menyentuh dinar."

TafshlbruMas'ud



Seorang budak hitam bertemu Nabi SAW lalu ia meninggal dunia.

Kemudian Nabi SAW diberitahu tentang kematiannya, Mal<a

beliau bersabda, "Periksalah ia, apakah meninggalkan sesuatu?,,

Meneka menjawab, uDtra dinar.", Maka beliau bersabda, ,Dua

s etrika 
-yang alun menyiksanya-.'46381

{@ o'rqfi'iYq
(Dan ili artma mqela ado orang yang mencelarrw, tentang

(distrikd) zalat; iila mereh dibed sebahngim dmi
D admry a, nq elca bu ffiang hmti, ilorr iilru nu ekf, ddak

dibed sebalwgkm dort padawya, ilmgan serto mqtf, nsela
mmjadi marahl (Qs. At.Taubah [9]: 58)

639- Al Buttrari: Utsman bin Abu Syaibatr menceri'aLan kepada kami,
Jarir menceritakan kepada karni dari }danshur dari Abu Wail dari
AMullah, ia berkata, "Pada waktu perang Hunain Nabi'SAW
mengutamakan beberapa orang dalam pembagian harta rampasan
perang. Beliau mernberikan 100 ekor onta kepada Al Aqra' bin
Habis dan kepada Uyainah dengan jumlah yang sama. Beliau juga
memberikan kepada beberapa orang bangsawan Arab 'dan

mengutamakan mereka pada hari itu. MaI<a ada seorang lakiJaki

"' - Al Mtunad 5: 321324.Ia juga meriwayatkannya 6: Z0 dari Abu Sa'id Maula
Bani Hasyim dari zaidah dari 'Ashim dengan redaksi yang sama. Dan juga 61 9 dari
'Affan dad Hammad bin salamah dari 'Ashim dengan redaksi yang sama, dengan
redaksi, "Bahwa seorang laki-laki Ahlush shuffah wafat...." Ia juga meriwayatkannya 6:
40 dari Abdushshamad dan Affan dari Hammad dari'Ashim. Dan juga 6.. 170 dari yunus
dari Hanrnad dari Ashim dengan r€daksi yang sama secara ringkas.

Ibnu Hajar menyebutnya dalam lI Kafi: 76 dangan riwayat Ibnu Hibban (dalam
Shahih-nya) dari hadits Ibnu Mas'ud ketika men+a&inj hadits yang diriwayatkan oleh
Az-Zamalrhsyari dalamAl Kasysyaf2r 150 dengan redaksi )rang sama.

ttLi { *t s,Wt LA i,g Siar a i:ir. i ir3 }
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yang berkata, 'Demi Allah, penrbagian ini tidak adil dan tidak

diniatkan ikhlas kare,na Allah'. Maka aku berkata, 'Derd Allah, aku

akan me,mberitahukan ini k€pada Nabi SAW.' Maka aku

mcndatangi beliau dan menrbcritahukan kepada beliau." Lalu

beliau bersaua, ir)rf tt ,i,i'il, ert'i;;:ft i$i d tit',)* c;l
P $i'urt."Siapa lagr yang akan berbtnt adil opoiito Altah

dan Rasul-Nya tidak adil? semoga Allah merahmati Musa AS. Ia
telah disakiti lebih banyak daripada yang terjadi padaht, tapi ia
tetap bersabaT.'463e)

'*.5 oq # r;; 4 d"i3 6 6j{5' 3:#- y

friv "{ s @ 5-,3 :$e t}':'fi €,LYiFt,i
-A_{; .#):; $; s "gs;.?F k- tsy<3fr

"iK*gs iiKxtii:s1 @6i# K
tiLL'i;tW+$#W&Jf,

{@a,}
(Ormg-orarg yd{Jg ntutua,tik itu takut ahaxl diatrruilcmt

terhadap mneka seilottt swfr yang nulwang!<an Qa yang
tersunktnyiilalamlwtimrr:elo,.Katal,ariahlnpada

nrr.r.elrc,, "Tetusl<mrlah ejelcmt Qelcamrw ttcrhadap Nlah dilrJ

ut - Shahih-nya 4: 95.Ia juga meriwayathnnya4; 159-160 dari Qutaibatr bin SaId
dari Jarir dari Manshur dcngan redalsi )xang sama secararingkas

Muslim meriwayatkannya ddun Shahih-aya 2: 739 dari Zuhair bin Harb, Utsman
bin Abu S)4aibah dan Ishaq bin Ibratrim dari Jarir dari Manshur dari Abu Wail dengan
redatsi ),ang sama.

As-Suyrthi mengrrtipnya ddam Ad-Durr 3: 25 dari Ibnu Mardawaih dengan redaksi
yang sama tapi dcngan kata yang berbeda, yang akan diuraikan nanti pada surah Al
Ahzasb ayat 69. Di dalanurya disebutkan.' Lalu turunlatr tyat: 'Dan di antara mereka
ada orang yang mencelamu tentang [distribusi] zalwt."

W$rlbnul\[ds'u.d



rosnl,NyoJ" Sesungguhny o Nlsh alfirr mmyatakan apa
yang l<firw tql<uti iar Dan iik;r kanlru totryal<arJ kppadn

nrerelio [tentarJg a\a yang nwel<alall';.i<f,rr itul, tetfiioh
nrr,r: ela al<fi r monj aw abr "Sesunguhny a lcarni lluaayy dlf,h
bersenda gurcru dmbennain fiudirJ scjd." I<f,tal<frrJldh,

'Apal<ah dengatt Nldh, aydt uydt Nya ilm rasnl.Nyo l<onw
selalu, bq olol<. obk? u . Tidak usah l<anw minta maaf , l<ar ena

l<sfiau W sesdah bqintan. J ika l<frnJi nnnaaflcmt
segolorrgan l1fr nw fiantar an rirl:elca taub atl, niscay a l<firri
al<sn nlenga<fr golongan [yarrybin] disebabl<m mr.r:el<n

adalah ofitttg.sran* yang selalubqhmt dosa)
(Qs. At,Taubah 19] z 64.66)

640- As-suyuthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Abbas, ia
berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok omng-orang
munafik Bani Amru bin 'Auf. Di antara mereka terdapat Wadi'ah
bin Tsabit dan seorang laki-laki Asyja' yang bernarna Makhsyi bin
Humalyir. Mereka berjalan bersama Rasulullah SAW menuju
Tabuk. Maka sebagian mereka berkaa kepada sebagian lainnya,

'Apakah kalian mengira pefimg dengan Bani Al Ashfar

@omawi)153 sama seperti perang dengan bangsa-bangsa lainnya?

demi Allah, seakan-akan besok kalian dituntun dengan tali tali.'

Ma.khsyr bin Humayryir berkata, '... Aku ingin sekali memutuskan -
lalu ia menyebutkan haditsnya seperti yang sebelumnya.. (Inilah
redaksinya):

Aku ingrn sekali memutuskan agat masing-masing orang

membunuh seratus orang supa)ra bisa selamat daripada ditunrnlcan

Al Qut'an pada kami. Mal<a Rasulullah SAW bersabda kepada

'Ammar bin Yasir, "Temuilah orang-orang, lwrena mereka telah
terbalrar. Tanyakan lccpada merelu apa yang telah mereka

t53 
Lisan Al Arab ("-lt yr\.
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katalcan. Jilra mereka mengingkari atau menyembunyikannya,

katalcanlah, 'Ya, lealian telah mengatakan ini dan itu'.n

Maka 'Ammar mendatangi mereka dan bedcata kcpada mercka.

Ialu mereka datang unfirk mepinta maaf. Maka Allah menurunkan

ayat {*W e Jfi 
"L''-FIld'i i${Xli{*{ Qidak

usah lramu minta naaf,, Karena kamu lcalir sesdah berinan. jilu
lwmi memaalkan segolongan kamu (antaran mereka taubat)). Di
antara yang Allah ampuni adalah Makhsyi bin Humalyir. talu ia
mengganti ftuna menjadi Abdurrahman. Ia meminta kepada Allah
agar dianugerahi mati syahid ),ang tidak diketahui tempat

kematiannya. Maka ia gugur di Yamamah t"npa diketahui tempat

kematiannya dan siapa yang membunuhnya, dan juga fidak dilihat

bekas maupun mataqra.

Ibnu fvlardawaih meriwayattan rdaksi serupa dari Ibnu

Maslrd.(6'0)

r'#?ffi# #,1#l
6q3jt1?L4c$Kg'AA!J\ )tort

$Jf'
,-

5

4lS'-;+gr, $btt O Fil6,#
{@ {,i*:Jt?

([Keadaan l<firuu hai orang-orang nr'rlrnofik d*rl ntusyril<in]
adalah seputi lccadaan orung-ofimg sefuLum lanw, msela

lebih lant daripailo llurnw, dorr bbih banyah rwta d*r.
anak analcnya dmi l<f,tnu. Maka rnerelca telah menikmati
baglart merelca, dfrrr kfirru telah merrd;lcrnati baglan l<snnt

* -Ad-Drr3:254-255.

Wdl'IbnuMfas'ud,

1A#?r"$iA'iA6(+ Wr6.iry



sebagahnonaorung-otcldJgyorJgsebelarnmumetil(mati
basiitnny a, dm l<firw mern.{lerrrdor1l,an tllurl y uW batif
sebagairnlrrrwn,rriel<anat@al<afllannya.mrl"ielcaiat
anatanyameniuli sir-sio ili iluniu dan di ali./rti'nat; ilut

nrrr:ela- ltulah orottg. srurg y orrg merusil
(Qs. At Taubah [9]:69)

641- Al Bagbawi: Ibnu lvlas'ud be*ata" 'IGlian paling mirip dengan

umat Bani Israil dalam watak dan kepribadian. IGlian mengikuti

perbuatan mereka s€perti bulu anak panah yang sd;aiar dengan bulu

anak panah , hanya saja alcu tidak tahu apakah kalian menyembah

anak sapi atau tidak.(nr)

{ @9;"*gJ.''41;;:5, }
(...Dofl tnmdaOtl tum|at teflipat yong bqgus ili xnga

'lldn...l (Qs. At Taubah l9lz 721

642- Ath-Thabari: Humaid bin lvlas'adah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berlcata: Syubatr menceritalon ke,pada kami dari Sulaiman Al
A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah, ia

berlcata, "'Adn: Bagian dalam surga (tengah-tengah surga).n(642)

ut'- Ma'alim3; 98. Al Qurttrubi manyebutlon arti ini dalam Al Ahlcam8; 201.
a2 - Jam{ 14; 353. Ia juga mcriwayatlonnya dari Ibmu Basysyar dari Abdurratrman

dari Sutnn dari Al Alnasy dari Abdullatr bin Murrah dm Abu Adh-Dhuha dari Masntq.
Dan juga darinp, dari Abdunahman dari Syrbah dari Al Atnasy dari Abu Adh-Dhuha
dengan rcdat<si )rang sama. Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Ibnu Abu 'Adi dari

Syubatr dari Sulaiman dengm rcdalci )'ang sam8. Dan juga dari Ahmad bin Abu Suraij

dari Abu Ahmad Az-Zubaim dari SuSrur dali Al A'amsy dali dari Abu Adh-Dhuha dan

Abdullatr bin Murrah, dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Dan juga dari Ibnu
Humaid dari Jarir dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha. Dan juga dari Muharrmnd bin
Bas)rsyar dan Muharnrnsd bin Al Mutsanna dari Yahp bin SaId dari Su$lran dan

Tafsir lbnuMas'u.d
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643- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Humaid bin AMurratrman dan Yahya bin Adam me,nceritakan

kepada kami dari Hasan bin Shdih dari Ali bin Al Aqrnar dari

Amru bin Abu Jundub dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: ',42/,fifr"$Li1+d* <nqiruaUn
[melawanJ orangorang kafir dan orailgarang m@k itu) ia
berkata, "Dengan tangannya; jika tidak memPu, maka d€ngan

lidatrnya, jika tidak marnpu, maka dengan hatinya; jilia tidak

mampu, maka bermuka masanrlah pada wajahn16.(fl1)

Syubah dari AI Atnasy dri Abdullah bin Munah. Di dahya disebuh hh*r Al
A'rnasy ditanya, "Apa bagian dalun surga?" Ia menjawab, "Teng!h-tergahn,,s.'

Al Baghawi mcriwayrtlcnnya ddun Al Mahlim 3:99, Ar-Razi daln Al Mafotih
4: 469,dan Al Qurthubi ddunilAhkamS:2M.

As-Suyuthi mengutipmya dalam[d-Durr4:47 gadl $rah Ar-RaU alat 23 dari
Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abu S),aibah, HEna4 'Abd bin Humri4 lbnnu Al
Mundzir dan Abu Asy-Syaikh. Ia mcnarrbahkm, "Yalsri tcnglh+ogahnla-"

a' - Jami' 14; 358. Al Baghawi mcriwayatkannya dalun ,{I Mt'alim 3-' 100. Di
dalarmrya disebutkan; Ia berkata, "Jangan tennri cmg lofir kocuali dengar urrka png
masarn ftecut & sinis)."

Az-Zamaklrsyari meriwayatkannya daltrmAl Ko.rysyaf2: l63,Ia mengaf,tir*an kata

"dengan hatinya" dari l<ata "Maka bermuka masamlah pada wajahnya', yug ini lebih
betul urutannya.

Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam Al Kafi: 77 dili Ath-Thabari dan Ibnu
Mardawaih dari Amru bin Abu Jundub.

Al Qurthubi meriwayatkann)ra dalarn Al Ahkorrt 8.. 2O4 dan Ibnu Katsir dalam lt-
Tafsir 4: ll8.

As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 3: 258 dari Ibnu Abu Syaibah, Ibrnu Abu
Ad-Dunya (dalam kitab l, Awa bi Al Ma'ntf),Ibnu Al Mundzir, Ibmu Abu IIatinU Abu
Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih dcngan redalsi yang sama. Ia juga mengutipnya dari
Al Baihaqi (dalam Syt'ab Al tman) dengan rcdatsi )ang 6arna secara ringl<as- Redaksi
awalnya adalah, "Rasulullah SAW menyruh berjihad dengm tutgan '..."

Al Qurthubi meriwayatkan dalam lI Ahkorn 4; 48 pada surah Aali Imram ayat2l
dari Ibnu Mas'ud, "Apabila seseorang melihat kerrunglmm dsr ia tidak manpu

(Hai Nobi, bedihadlah [melawm] or(mg-onmgkfiir dmt
otctt'tg.onsngmfiJaf ik

fiereka..) (
dffibersi}urplcsaslah
At,Taubah [9]: 73)
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{@ ir.fio6w#\@6'L}
(Dan iliutaru nwrela ada uang yong telahbqikrar
lnpada Nlah, "Sesunggul*ya iika Nlah nrgrtqil<an

sebahagianl<arania.Nyal<cpadal<arrJi,porstil&l<anJial<sn
bqseilel<ah dcn pasttbh l<$rri termas* orolrJg.orqng ydng

saleh. Morkr. setclah Nlah merrbqilcan lnpado muelca
sebalwgian d*ri l<mrunfuNy q mrr:el<a kikir ilmgan l<anmia

itu, ilf,rbupaling, dmt nrsekn memanglah ofitrJg.srang
yong selalu merrte|rllcmrgi [lefunran]. Mako Allah

mmimbullcm ksrnmafili,m pado lwti mer:el<o ...)
(Qs. At Taub th l9l:7 5.7 7)

6,14- An-Nasa'i: Amru bin Yahya bin Al Harits mengabarkan kepada

kalrd, ia berkata: Al Mu'afi menceritakan kepada karli, ia berkata:

Z;thar menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Al
Mu'tamir menceritakan kepada l<ami dari Abu'Wail, ia berkata:

AMullah berkata, "Tiga hal, siapa saja yang tiga hal ini ada

padanya, ia termasuk orang munafik Apabila berbicara berdusta,

apabila dipercaya berkhianat, apabila berjanji berdusta.

Barangsiapa memiliki salah sahr dari tiga sifat ini, ia selalu

memiliki sifat nifak sampai ia meninggalkannya.'(ft+)

merubatrnya, cularplatr Allah mengetahui bahwa hatinya benci terhadap kernungkaran
tersebut."* - Stman-nya 8r I17. A0r-Thabari meriwayatkannya dalatn Al Jami' 14: 376 dari
Abu As-Sa'ib dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Umaratr dari Abdunatrman bin
Yazid dari Abdullah, dengan rcdaksi, 'Perhatikanlah orang mrmafik deirgan tiga sifat inir
Apabila berbicara bcrdusta, apabila bcrjanji me,lrgingkari, apabila membuat perjanjian
berlhianat (melanggar). Allah msnurunkan ayat dalam kitab-Nya sebagai pernbanaran
atas hal iai: "Dan diantara merelca ada orang yang telah berilcar lcepada Allah,
"Sesungguhnya jilw Allah meniberilcan sebahagian kanrnia-Nya lepada lcami" sampai
kalt " s el alu b erdus t a."

Trlfsb lbnul,/ras'ud
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"e,k &'-;,9i yir:;^'Kt'"6 w- 11 y

{@',g.Lifr3LY;,
ffinddah nrrr:elo- mengetahui fulw asmy a Nloh

nenqhf, Taubdt dari hartohorrbaNya dm mmulma
zal<at) (Qs. At,Taubah [9]: 104)

645- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada l<ami dari AMullah bin As-Sa'ib dari

Abdullah bin Abu Qatadatr Al Muharibi dari Abdullah bin Mas'ud,

ia berkata" 'Tidak seorang pun bersedekah kecuali sedekah tersebut

akan sampai di tangan Allah terlebih dahulu sebelum sampai ke

tangan si perninta, lalu Dia akan meletakkannya di tangan si

perninta."

Kemudian ia membaca: !Ltj.r* i, -r;'ai trX-i':;1"6ffi- fi
'l5i7f (Tidaklah mereka nengetahui, bahwasanya Atlah

menerbna taubat dori han ba-hanba-I,Iya dan meneriliu zfra).(as)

As-Suyuthi meirgutipnya dalun Ad-D.rr 3: 2I5l dri Sa'id bin Manshtn, Ibnu Al
Mundzir, Ibn'u Abu Hatinr, Atr-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan lbrnu Mardawaih seperti
riwayat Ath-Thabri. Di dalannya disebdlor, Dm ryabila dipercaya berlilriuratn
sebagai ganti dari "Apabila menrbuat ffi anjim b€ddimat "

At-Tirmidzi rnen),Ebutn)ra dalam Slafu&-nya l0: 97-98.*t - Jani' 14: 460. Ia juga meriwaydlrrmya fui Ahmad bin Ishaq dari Abu
Ahmad dari Su$an dari AMullatr bin As-SaIb dengm redalrsi )rmg sama- Dan juga dari
Ibnu Humaid dari Jarir dari Al Alnasy dri Abdullah bin As-Sa'ib deirgur redaksi yang
sama secara ringkas. Dan juga 14: 459 dui Muharlrnad bin Al Mutsanna dari
Muhammad bin Ja'far dri seormg laki'laki, 'Ia nrcndarmgi ttammad {sr tidak duduk
kepadanya-. Syubatr berkata' Al 'Awwam bin Ilarqrab b€rl<ata' Dia adalah Qatadah,
atau.' puta Qatadah, seorang laki-laki dari Muhaib. Ia b€rlot&' Aku mende'ngar

Abdullah bin As-Sa'ib, yang mcnrpakrr tetrrggrrya b€rkata.' Alu me,ndengar Abdullah
bin Mas'ud ...", d€ngan redaksi )rang sama.

Az-Zamaktrsyari meriwayatlannya daleum Al Kosysy{2.' l7l secara ringlos.
Ibmu Hajar me,ngeluarkann)ra dalam ll Kafi: 80 dari darr Ath-

Thabarani dari jalur Abdullah bin Qafadalt.
Ibnu Iktsir meriwayatkannya dalam At-Tsfrb 4: 146 dari Ats-Tsauri dan Al

Atnasy.

?rfdrlbulvlas'ud
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(... Atantl<ah orurrg.orang yang nlrr.dirfll<anbangunmnya ili
tepi finang yorrJg ruituh,lalubangunf,rJrJyo ifirt tafith

bqsanr".satna Qengm ilitkp dolafir netalrr- Jalwnndm ...)
(Qs. At,Taubah [9]: 109)

646- As-Suyrthi: Abu Asy-Syaikh mengeluarkan dari Adh-Dhahhak, ia

berkata: Tentang bacaan Abdullatr bin Mas'ud, )g ,16+ri y) jq'6
'& ia berkata, "Maka pondasi-pondasi bangunan tersebut jatuh

bersama-sama ke dalam neraka Jahannam.!'(ffi)

647- Al Qurttrubi: 'Ashim bin Abu An-Najud meriwayatkan dari Zirr bin
Hubaisy dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkatar'Ner-aka Jahannam ada

di bumi. Kemudian ia membaca ayar ';A +t A+'r|fi Qatu
bangunannya itu jatuh bersama-sana dengan dia ke dalam neraka
jahantam)."(q

<,;?iAi 6)i;fr 6n;A( 6i.#ty
' 6;^6lj e2jiu'qr*ii <,. 2,3"Ai <'ri ?9i
{ @ 6:;A }:*ofi ;'!4'o}r+,Lr) h,5 q
(Merclra itu adf,lah ofiLNtg.orcmg yangbqtauhat, yolng

bqibadat, yaflg memuii, yottg nelawat, yoltJg ral<u', yolng
rujud, yarJg meffyffihbqbuat nra'ruf ihn rnencegah

bqktat nnml<m ilan yang menlelilrmahll.k,urln lwlatfir Nlah.

As-Suyuthi mengutipnya ddan Ad-Durr 3: 275 dari Abdunazzaq, Al Hakim At-
Tirmidzi (dalamNawadir Al Ushul),Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani.* 

-Ad-Durr3:279.a7 
-AhkamS:265.

Tafsir flbru\fids'ul



dm getrtiralrolnlah onmg.onmg nuitmin ifii
(Qs. At Taubah [9]: 112)

648- Ath-Thabari: Ibnu Basys)'ar menceritakan kepada kard, ia berlota:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan ke,pada kami dari 'Ashim dari Ztfi dari AMullah, ia

berkata: <r;?1Ai (Yang melawat) maksudnya adalah, yang

berpua$.(fl8)

u 
"rg;4V#-dYF( 

6i$ b\t <,rc y

{@ ir|,$V,z
(Tiadalah sepatl,thyabogi nabi darJ orlttg.srolttg yang

berhun menintalcrn, unw |rrepado Nlahlfugi orolng'

otdng rrusyrik, walmtpun orong'orarrg rnresyrilc itu adalah
l<runJl,sabukryal..') (Qs. At Taubah [9]: 113)

649- Al Hakim: Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub me,nceritakan

kgpada kami, Bah1 bin Nashr menceritakan kepada kard, AMullah

bin Watrb menceritakan kepada kami, Ibnu Jurad memberitatrukin

ffi - Jani' 14: 503-5O4. Ia juga meriwayatkannya dri Yatrya dari SuSnn dari

'Ashim dengan redat<si )nang sama. Dan juga dari Ibnu Waki' dari ayahnya dari Suffan
dengan redalai ),ang sama. Dan juga dari Muhamrnad bin umarah Al Asadi dari

Ubaidillah dari Syaiban dari Abu Ishaq dari Abu Abdruratrman dengan redalcsi, '7s-
Siahah adalah puasa.'

As-suyrthi mcngutipnya darinya ddam Ail-Dun 3: 281; dan dari lb,nu Al Mrmdzir,
Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh.

Ibnu Mardawaih juga mengutipnya darinya dengan redal$i )ang ssnrs secara

marfu'.
Al Baghawi meriwayatkannya dalam lI Ma'alim 3: l2!,Ibnu Al ltttzi dalan Az-

fud 3 : 535, Al Qurthubi deJiarn Al Ahlam 8 : 269, dan lbnu Katsir dalam .l{ t-Tafsir 4 : I 56

dari SuSan Ats-Tsauri.

ffir lbullvlas'ud
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kepada kami dari Ayyrb bin Hani' dari Masnrq bin Al Ajda'dari
Abdullah bin Mas'u4 ia berkata:

Rasulullah SAW keluar unhrk melihat pemakaman dan kami ikut

bersama beliau. Beliau menlnruh karyi untuk dudtrk dan kami pun

duduk. Lalu beliau melangkahi makam-makam hingga berhenti di

suatu makam. Ialu beliau bermunajat kepada Allah dalam waktu

yang lama. Kernudian terdengar suara isalc tangrs beliau yang keras

sehingga kami ikut menangis karena tangisan beliau. Kemudian

heliau mendatangi l<ami dan Umar bin Khathftab menyambutnya.

Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa )rang membuatnu

menangis? sungguhnya tangisanmu telah meinbuat kami ikut

menangis dan takut.'

Maka beliau duduk dan kami duduk di dekat beliau. Lalu beliau

bertanya, "Tangisanht membuat kalian tahat?" Kami menjawab,

"Ya, walrai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya makam

yang lralian melihat aka bermunaiat di dekanya adalah makam

ibuht, Aminah binti Wahab. Afu meninta izin kepada Tuhanht

agar diperbolehkan manziarahiltya, maka Dia mengizfukanhr.

Kemudian aht minta izin rytatkmemohonkan amlrun untubtya, tapi

Dia tidak memberiht izin unttrk itu. Inlu tuntnlah ayat ini
tcepadaht: '4b. ,^UL \ii;U- 6 W( (i-l-55 # 6( Y

(Tiadalah sepatutnya bagi nobi dan orang-ororg yang beriman

memintakan. ampun [kepada AlJahJ bagi orang-orang musynk.)

sampaiayat Y1.G27G.; & *yt*A,j6r;1 6(Vt
'rVL(Oo" permintaan arnpun furi lbrahim [kepada AllahJ untuk

bapalotya tidak lain hanyalah Karena suatu ianji yang Telah

diilcrarlrannya lcepada bqabtya itu.) (Qs. At-Taubah [9J: lU).
Malrn naluri seorang anak terlndap orang tua itulah yang

membuatlar mer(Na knsihan kepadanya sehingga membuatlat

menangis.(ue)

ae - Mustadrak 2: 336.Ia menilainya shahih. Adz-Dzatrabi b€rl€ta, "Ayyub bin
Hani' divonis dha'if oleh Ibnu Ma'in."

As-suyuthi mengutipnya darinya ddarn Ad'Dur 3: 283'284; dan dari Ibnu Abu
Hatim,Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (ddanAd-Dalail) secararingkas.

Tatdr lbnulr/fds'ud



{@.-.ry|s{ ;+9.t31..}
(... Sesnngguhny a Ibrahim ddalah seor(mg yorfig sangat

lenbut lutinya lagi petry antun ...)
(Qs. At Taubah [9]: Ll4l

650- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari 'Ashim dat'. Zir. dari Abdullah, ia

berkata: ',{;{ (Seorang yang sangat lembut): Yang banyak

berdoa.(650)

551- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar mEnceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Salamah dari Muslim Al Bathin

dari Abu Al 'Ubaidain, ia berkata:

Ibnu Katsir mengutipnya dxl8rln AbTafsir 4: 159 dari Ib,nu Abu tlatim (dalarn

Tafsimya) dari ayahnya dali Khalid bin Khidasy dari Abdullah bin Wahb dari Ibnu

Juraij. Ia menarnbatrkan, "Dulu alar melarang kalian melalorkan ziarah kubur, maka

(selorang) l8h*anlah ziaratr lubur krena ia akan rnemgingatkan kepada akhirat." Ia

berkata, {a meriwayatlonnya dari jalur lain."
Al Watridi meriwayatkannya dalam Al Asbab; 265'266 dari Abu Al Qasim

Abdurratrman bin Ahrnad Al Harrani dari Muhannnad bin Abdullatr bin Nu'aim dari

Muhamrnad bin Ya'qub Al Umawi dari Bahr bin Nashr dengan redalci )'ang sama.
6n - Jami' 14: 523-524.Ia juga meriwaydkannya dari Abu Kuraib dan Ibnu Waki'

dari Abu Bakar dari 'Ashim. Dan juga dari Yunus dari Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim

dari 'Ashim. Dan juga dri Ibnu Waki' dari Muharrunad bin Bisyr dari Ibnu Abu 'Anrbah
dari 'Ashim. Dan juga darinya dari aphnya dari Sufyan dari 'Ashim. Dan juga dariya

dari Qabishah dari Sufyan dari Abdul l&rim dari Abu Ubaidah dari Abdullah.
As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Dun3:285; dan dari IbTru Al Mun&ir,

Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh.
Al Baghawi meriwayatkannya dalam lI Ma'alim 3: l2'l dan Ibnu Al Jauzi dalam

Az-Zad3: StS dari Zin.
Ibnu Katsir meriwaptkannyd dalmr At-Tafsir 4: 162 dari su$mn Ats-Tsauri dan

lain-lainnya.
Al Qurttrubi meriwayatkan dalam /{I Ahlum 8: 275 beberapa pendapat. Di

antaranla, "seoratlg yong sangat lembut": artinya adalah orang yang banyak berdoa.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan 'IJbaid bin Umair. Kedua, artinya adalah

orang yang penyayang terhadap maktrluk-makhluk Allah. Pemdapat ini dikatakan oleh Al
Hasan dan Qatadatr serta diriwayatkan dari Ibnu Mas\rd. Pendapat pertama lebih sah

sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Demikian sebagaimana dikatakan oleh An-Nahhas."

Tafsir lbwlvlas'ud

t



Abdullalr pffiuh ditanya teotrng *'r,t'ii. (Seorang yang sangot

lemb*),ia menjawab: Orang yang pcnyayang(62)

tQi q- & &t'i + 5-:; Vt''JrA{i'i aLL Y3 y

{@Z;t
(Dm Nlah sel,ali.loali frdak alwrr metryestl,an sutrukmn,

sesudnh y'.l;lah nrrn$cri peatniuk kepafu nneka sehingc
diielasl<an Nyc lrepadf, nsels oPa yorrrg har.rls mselco

iauhil (Qs. At.Taubah [9]: 115)

652- As-Suyrthi: Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Yahya bin Uqail,
ia berkata: Yahya bin Ya'mur memberikan buku kepadaku lalu

6n - Ja,ni' 14: 524. ta juga meriwayatkannya 14: 525-527 dri Muhannnad bin Al
Mutsanna dari Muhamnad bin Jafu dari Syrbah dui Al Hakam dari Yahya bin Al
Jauar dari Abu Al lJbaidsin. Dm juga dari Abu lGrtib dri Al Muhribi; dm dei
Khallad bfur,Aslam dari An-Nadttr bin Syumail, scmuan),s dri Al Masbdi dri Salunah
bin Kuhail dari Abu Al Ubaidain. Dan jugp dri Zakiya bin Yahya bin Abu Zaidah
dari Ibnu I&is dari AI Ahrasy dari Al llakam dui Yahp bin Al lazr,. Dm juga dari
Abu Kuraib dari Waki'; d8n dri Ibnu \Yaki'dari ayatmya dri Suqnn drri Salarltalt bin
Kuhail dari Muslim Al Ba0rin. Dan juga dari Ibmu Wald'dri luir dri Al Afnasy dri
Al Hakam dari Yatrya bin Al Jazar. Dan juga dari Ibnu tr&is dri Al Alnasy dari Al
Hakam dari Yatrya bin Al Jazzar. Dan juga dari Ib,nu Walci'dai Al Muhadbi dan Hani'
bin Sa'id dari Hajjaj dad Al Hakam dui Yatrya bin Al Jazzr. Dan juga dari Yaqub dm
Ibnu Waki' dari Ibnu 'tJlalX/ah dari Sytbah dari Al tlalcun Dat juga dari Ahmad dri
Abu Ahmad dari Sufiaan dad Salamah dari Muslim Al Bathin. Dur juga dri Ahmad dri
Abu Ahmad dari Suffan dari Abdul Karim dari Abu LJbaidah dari Abdullah.

As-Suyrthi mengutipnya darinp daJltmAd-Dvlrr 3.'285; dan dari Abdurazzaq, Al
Firyabi, Ibnu Abu S),aibatr, Ib,nu Al Mundzir, Ibnu Abtr Hatirn, Ath-Thabrani dan Abu
Asy-Syaikh.

Al Hakim meriwayatkannya ddarn Al Mustadrah 2: 361 pada surah Al Isra' dari
Abu Zakariya Al 'Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari Ishaq dari Jarir dari Al
A'masy dari Al Hakarn yang ternruat dalam khabar ymg lebih puljang. Ia menilainya
shahih dan diperluat oleh Adz-Ilzahabi.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya ddamAz-7ad 3.' 509, Al Qurthubi dalautAl Ahkam
81 275 beserta atsar sebelumnya.

Ib,nu Katsir meriwayatkann)ra dslarn At-Tafsir 4: 162 dei Ats-Tsaud dari Salamatt

dari MuslimAl Bathin.

Tafsir lbnulvlas'ud



berkata: kri adalah khutbah Abdullah bin Mas'ud. Ia bertfiutbah

setiap kamis sore untuk mengajartan hadits, kemudian ia berkata:

Barangsiapa di antara kalian yang mampu menjadi orang alim atau

orang png belajar pada pagi harinya, hendaklah ia melalcukannya.

Jangan sampai di esok harinya ia menjadi selain itu, karena orang

alim (orang pandai [yang mengajar]) dan

merupakan seluhr dalam kebaikan. Watlai

orang

kalian

yang belajar

semua, demi

Allah, alcu tidak takut kalian akan disiksa sebab sesuatu yang belum

dijelaskan kepada kalian, karena Allah telatr berfirman: V)

Z;ii.v 4 q.et fr36 iSs;.Vi,'Wfi 6u (Dan

Allah sekali-lrali tidak alcan menyesatkan suatu kaum, sesudah

Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya

lrcpada mereka apa yang hants merelu jauh), dan disini Allah

telatr menjelaskan kepada kalian apa-apa yang harus kalian
jauhi.(oszl

{ @ <i#Aigr};g'ifrW VY- o$'fr1{ }
(Hod.orcrrg-onmgyourrgbcrfrnwtfurtakwalahkepadaNlah,

dm hmdaldoh kmw bcrsama or(mg. oflmg y orrJg furrlr)
(Qs. At Taubah [9]: 119)

653- Ath-Thabari: Al M; menceritakan kepadaku, ia berkata:

Adam Al 'Asqalani menceritakan kepada karni, ia berkata: Spbatt
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murah, ia berkata: Aktr

mendengar Abu Ubaidah bin AHullah bin Mas'ud berkata: Ibnu

Mas'ud berkata:

Sesungguhnya dusta tidak diperboletrkan baik serius maupun

humor. Bacalah jika kalian mau: 4-; tfi'tilr riin ,-Fi li, tfrU

'o - Ad-Dto 3: 286.
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.oDlritr Ia berkata: Beginilah u""* Ibnu Mas'ud: gf;2rlalt ;r21,

apakah menurut kalian dusta ada dispensasinya2.(653)

654- Ibnu Harnbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq dari Abdullah, ia

berkata:

Rasulullatr SAW bersabda r'o6lr A q.ry[Olllr'oV o;.aU'n<lb
6':v,y: r l, + +# e'o#h}t t i Yt #r Ai:tq, l,
rJ.r 16r J GX. ifri'ttti :ior jt e#- Q'Yit'o,i a#$ €,1!:
fi8';-i1- !,'t4 t*st- & q#, ,sifa;t'"'YJ- ;u.lt ,Srj-

(Bersikap jujurlah lulian, karena iuiur akan mmghantarkan

lrcpada kcbaikan dan lcebaikan akan menghantarkan k'epada surga.

Dan seorang l&i-laki senantiasa iuiur hinga ia dicatat disisi

Allah Azza Wa Jalla sebagai orang yang iujur. Jatrtilah dusta,

lrarena dusta akan mengluntokan kcpada kcfasikan, dan kefasikan

alran nenghantarkan ke neraka Dat seorang laki'lahi senantiasa

'fl.- Jani' 14; 559-560. Ia jup ruirayrdruurp drinya dri Suwaid bin Nashr

dari Ibnu Al Mubarak dri Syrtah dari Anuu bin Murrsh dcngan rdaksi ),ang sama.

Dan jup darinya dari Muhammad bin Jaft dri Syrbah dai Anrrr bin Murrah dengran

rrdalcsi, "Tid8k panrt baik scrius ....n Dm jugs dari Ibmu Waki' dari ayahnya dri Al
Alnasy dri Ibrahim dari Abdullsh. Dar jugp drinya dri Al Atnasy dri Mujahid dari
Abu Matnar dari f,bdullah dengan rcdsksi )rmg sama. Dan juga darinya dari ayahnya

dari Al Alnasy dari Abdullah bin Murrah dcngm rcdalcsi yang sama.

As-suyuthi mengutipnya darinya dalun Ail-Dun 3: 290. dan &ri Sa'id bin
Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ib,nu Abu Hatirq Ibnu'Adi, Abu Asy-
Syailft, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi @alam syt'ab Al Iman).Ia meirarnbatrkan di
dalarmrya, 'Dan tidak pula seseorang menjurjikan sesuatu untuk analarya lalu tidak
memenuhinya.."

Az-Zamaklrspri mcriwayatlannya ddam Al Kasysyaf 2 : 17 6'17 7 .

Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam ,tI lfufi: 82 dari Ats-Tsa'labi dari Wahb bin
Jarir dari Sytrbatr dari Almu bin Munatr swaru mauquf. Ia berkata.' "lshaq juga
mengeluarkannya (dalam Mwnadtya) sccra ringkas, Al Baihaqi (dalam Asy'Syu'ab)
secara ringkas, dan Al Hakim meriwayatlcrrnya swra marfu'dari Abu Al Ahwash dari

Abdullah bin Mashd." Riwayat Al Hakim terdryat pada atsar berikutnya.
Al Baglrawi meriwayatkannya dafian Al Ma'alim 3: 134'135, Al Qtrthubi dalam Al

Ahtwm 8.' 289, Ibnu Katsir dalatn AbTafsir 4: l7O dri Syubah dari Anru bin Munah.

Qiraat ini diriwayatkan oleh Al Baglrawi dalart Al Ma'alim 3: 134 dan Ibnu AI Jauzi

dalamAz-Zad3: 514.

Tabblbnuh1as'ud @



berdusta danmencoba-coba berdasta hingga ia dicatat disisi Allah

Aaa Walatla sebagai pen&uta).${l

LrY **i,f # e -yrlt P;€, 3JJ]r.

Ur3;'<r:rfrrU4, --b;{

'* - Al Mtsrrod 5:23l.Ia juga p 6;78 dari waki'dan Abu
Muawiyah dari Al Atnasy dari Abu wail. Dan juga 5; 324-325 dari Muhammad bin
Ja'far &ari Syrbah dui AMurratrman bin''Abis dari seorang laki-laki Hamdan dari

murid-murid AMullah wxamauquf,)ang t€flnuat dalam atsar png lebih Panjang.
Al Bukhari meriwaydlonnya dalam,sftahih-nyr8;25 dari Utsmanbin Abu Syaibah

dari Jarir dari It[rrstnn &ri Abu Wail secara marfu',
Muslim juga meriwayatkannya ddun Slwhih-nya 41 2012-2013 dari Zutrair bin

Harb, Utsman bin Abu Sfibatt dan Ishaq bin lb,ratrim dari Jarir dari Manshur. Dan juga

dari Abu Baka' bin Abu Syaibatr dan Hannad bin As-Sari dari Abu Al Ahwash dari

Manshrn. Dan juga d6i Muhamlnad bin Abdullatr bin Numair dari Abu Muawiyah dan

Waki' dari Al Atnas,,; dar dsri Abu Ifuraib dari Abu Muawiyah dari Al Atnasy dari

Sfqiq. Dan juga dui Minjab bin Al Harits At-Tarnimi dari Ibnu Mushir; dan dari Ishaq

bin lbrahim Al llurdrali dui Isa bin Yunus, kcduanya dari Al Alnasy. Dan juga dari

Muharnrnad bin At Mutsmna dsr Ibnu Basysyar dari Muhanmrad bin Ja'far dari Syubah

dari Abu Ishaq dri Al Ahwash dcngur redaksi )ang sama secara ringlas dznmauquf.
At-Tirrnidd meriwayatlcrmya dalam Shahih-iya 8: 147 dari Hannad dari Abu

Muawilah dari Al Atmsydari Sfqiq wxanarfu'.tabcrlota' "Hasan shahih."
Ibnu Majah meriwaptkuur),a dalarn Sunan'nya,l: 18 dari Muhammad bin Ubaid

bin Maimun Al Madmi -Abu Ubaid- dari aphnya dari Muhammad bin Ja'far bin Abu
IGtsir dari Musa bin Uqbah dari Abu Ishaq dari Abu Al A'hwash yang termuat dalam
hadits yang psrj mg w:ra marfu '.

Al Hakim meriwaydkannya'dzlun Al Mustadrak lr 127 dari Abu Bakar bin tshaq

dari Abdullah bin Ahrnsd bin Hanrbal dari Utsman bin Abu S)raibah dari Jarir dari Idris
Al Audi dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dengan redaksi ),ang sama secua marfu',
yang te,lrnuat dalam awal atsar sebclunrrya. Di dalanrrp disebutkan.' Beliau bersabda,

'Jujnr dan bqbuat baih dusta dan berbuat fasik (dosa)." Ia menilainya shahih dm
berlota" "Riwayat-riwayat yang Mutawatir png paling banyzk Mauqufnya adalah kata-

l<ata ini.n A&-Ihahabi nrcnguatkan pendapafiya ini.
Ibnu Katsir mengrrtipnya ddun At-Tafsir 4: 170 dari Ahmad dari Abu Muawiyah.

Ia berl<ata, "Keduanya mengeluarlornya dalar,n Ash-Shahihain,"
As-suyrthi mengrrtipnya daJiam Ail-Dun 3: 290 dari Ibnu Abu Syaibah, Bulhari,

Muslirq Ibnu 'Adi, Al Baihaqi dan Ibnu Abu Hatim sec,ara Marfu'.Ia juga mengufipnya

dari Al Hakim dm Al Baihaqi seperti riwayat Al Hakim. Lihat suratr Aali'Imraan ayat

92.

t_
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(Szngsuh tclah datmq l<epadarrw seonmg Ras,,i dnri
l<aunwnu sendhi, bqat teraso olehnya pendnitamurna

sangatmmslnglnlrf,r.tt<rlintffifrrrdnni<esilanawibagi;tnu,
amatbelaslcasilwnlqiPenyayarJgterhada1orarJg.or(mg

nnfurdln') (Qs. At,Taubah [9]: 128)

655- Ibnu Hambal: \Vaki' menceritakan

dari Utsman Ats-Tsaqafi atau Al
ragu-ragu- dari 'Abdat fui-Nahdi
berkata:

Rasulullatr SAW bers abda,, &'rfi';p fii if 'r1? i;,i-i &r ir1

,p,:F, *W. t6' C,F.W b|€ *;q,$ \t'gc;'&
.7ti.iJt it;t';lt l-ti.JLJ l7til-Jtr g*ungguhnya Allah tidak

iengharaiknn t"t -t *eaiati Dia mengetahui bahwa akan

munanl hal tersebut dari kalian. Ketahuilah bahwa alat alurt

memegang sabuk-sabuk lcain dan celana lalian agar kalian tidak

jatuh bertebaran kc fulam nerakn seperti beriatulunnyahtpu-htptt

ataulalul.@sl

'55 - Al Musnad 5: 261-263. Spkir mcnilainyr shahih.Ia juga meriwayatkannya
dari Abu Qathn dari Al Masbdi: Dari Al Hasan bin Sa'ad dari'Abdat An-Nahdi. Lalu ia
me,nyebutkannya. Beginilatr yang dikatakan oleh Yazid dan Abu Karnil dari Al Hasan

bin Sa'ad. Rauh berkata; Al Mas'udi menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah
meirceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Sa'ad.

Ibnu Katsir me,ngutipnla darinp ddamAt-Tafsir 4: 178 dari Abu Qathn.

kepada karni dari Al Mas'udi

Hasan bin Sa'ad -Al Mas'udi

dari Abdullah bin Mas'ud, ia

Tdfsh lhnul\ias'ud



C SURAHYUNUS O

{ @ e * e:v i:i' ;{)'"6'fi( Al'i rii1\
(DarngetrtiralrolriahontrJg-or(mgfu hrunbahwamqela
melrnpurryod l@fudukmr yang tinggi di sisi Tulwrr mqelca)

(Qs. Yunus [10]: 2)

656- As-Suyuthi: Abu Asy-Syaik*r dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan

dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: ;;;*gbiT (Keduduknn yang

tinggi di sisi Tuhan mereka) ia berkata, uYaitu amal yang mereka

lakukan." Allah SWT berfirman: ifit;VfrCi!4 loan
lcami menulisknn apa yang telah merelca kerjakan dan bel<as-bekas

yang mereka tinggalkan.) (Qs. Yaasiin [36]: l2;t6s0)

{ $'fiIt it* JAi'#-,r t'; y
(Dia.lah yuq meniadilren natalwri bqshwr dan kilon

bucalwya .,..1 (Qs. Yunus t10]: 5)

657- As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih rnengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

'n - Ad-Durr 3: 3oo.

Tafshlbnul,tLar.'ud



[,*-:* *,*,,* sAw bersabda, "ruhan kita

ll ,engucaplran dua firman, n&a salah satunya meniadi matalnri

ll aon yang satunya lagi menjadi bulan. Keduanya sarna-satntt

n ffi # cahaya dot al@r, *cmbati *c Surga pada lwri

I
ll ,r. b .i. .?il

ll {@ ""'*;
ll (BaSl orcmg-ucmgyar.gbqhntbaik, adapahalayar.g

ll 
"rbaik 

[srga] dfrn turtalwrvrya. Dan rmrl,a rnuela tidak

ll dianrpi debuhitan darJ ddak [pulo] l<ehhraan ,,.)

ll 
(Qs. Yunus [10]: 26)

ll

li 0Sg- As-Suyrthi: Ibnu Abu Hatim dan Al-Idika'i meriwayatkan dari

I m"" Mas\rd tentang ayat ini: #l;A Qnhala yang terbaik)

| "a*ah 
surgp, sedang ',3U$ Qambatwmya) adalatr melihat wajatr

ll Alt"t SwT, sedangkan Qatar adalah debu hitam (fng berwarna

l. frit orl.o*l

il

ll frc':'Afrk ltrA'r.iv- Jfi i G ## ii.3 y

ll'irr, fie3@ e,15 ffit -{v &G, 363'tri.s;i

l'g tfr aLG@" <^W{*;u;; KoL-&t 6{.

I q6D ""Jfr:u'*F'l,'

',I tn 
- Ad-Dun3: 3oo.

I tt' 
- Ad-Duo3; 306.
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(Unsatldhl nnuhilri [ketila iar]. Karni mengwnpull<mt
nq el<a senwmy a, lcemdian liornJi b qkan lnp ada ofi tng.
or ang y dng menp u sel+uatl<m [TuIwrJ], 

* T etaplah l<fr nw
dansel<uAr.selcufi.nnrtditefl ipoltttntihtu.Ialul@nJipisahl<frn

mseludartbqkatalahselcutu.sel<uf.trnqelcar"Kamlr
seluli.l,ali ddak pernr.ah nwryen$ahl<4nri. Don ailcuplah

Nldh mmiadi salcsi arfiarakfirJi ilmgankanru, bahwal<anJi
finaktultu.nwnalwtntangpmyetrtahmt<affu,ttlepfu
llfrnJil. Di tempat in [padang Malwyar], tiap.tiap iliri

rnqasal<mr petrtalrrsan ilmi apa ydrrg tclah dil<erialcmvrya
ilalwlu...) (Qs. At Taubah [9]: 28.30)

659- As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud

bahwa ia membac a: (t jlis 4tG) dengan ta'.laberkata, "Di tempat

itu (Padang Mahsyar) tiaptiap diri mengikuti.'(65e)

660- Ath-Thabari: Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i meceritakan kepadaku,

ia berkata: S1larik menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari

Al Minhal bin Amnr dari Abdullatr bin Mas'ud, iaberkata:

Pada hari kiamat nanti ada (malaikat) yang menyeru, "Bukankah

adil bila Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian kemudian

membentuk kalian lalu memberi rezki kepada kalian kemudian

kalian berpaling kepada selain Dia yang bukan diberi kuasa kepada

setiap hamba-Nya untuk mengilnrti apa yarlg mereka sembah itu?"
Mereka menjawab, "Ya.u Ia melanjutkan: Maka ditampakkanlah

sesembahan-sesembahan setiap kaum kepada mercka yang

menyembahnya, lalu mereka mengikutinya hingga rnereka sampai

di neraka.(6m)

"t - Ad-Dun 3: 307, Ath-Thabari mcriwayatkannya dalam Al Jami'2: 4ll pada
suratt,_Al Baqarah ayal102 tanpa me-nsJzad-kannya kepada yang membacanya.w - Jami' 29: 25 pada surah Al Qalam ayat 42 ytng t€rrnuat dalam khabar yang
lebih panjang yang akan kami sebutkan nanti.

As-Suyuthi mengutipnya dalun Ad-Dun 3: 307 dari Ibnu Mardawaih secara ringkas
dutmarfu'. Di dalanmya disebutlon; Kemudian Rasulullah SAW mernbaca....

Tafsfu lbnulvlas'ud



e6-'w,' F; eibtr i<sl: 31 &EfreV-)

-Yt{;i'i

{@,,rgl
(Hai mfrl'rasiarsesunggr.ftny a @Irt dfrmg t<cWaaru

p"lai orrut drrri Tulwww dut Wn:y etnrkl/l" W pr,rt d*it'
Pefflakit [yutSbqful dal&n dada, ...)

(Qs. At Taubah [9]: 57)

661- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

ayahku menceritakan kepada kami dari suffan dari Abu Ishaq dari

Abu Al Ahwash dari Abdullah, iaberkata:

... Al Qur'an adalatr obat bagi penyakit-penyakit 1,u6.(66t)

{@6;,9'i{i4& 41)j6L{1y
(tnsotlah, sesunguhny a wali'wali Allah itu, tidak adn

t<eliiwatiron tnhadny nnela dnJ ddtk t1ulal mseka
bersedihlstil (Qs. At'Taubah [9]: 62)

662- Ath-Thabari: Ibnu waki'menceritakan kepada kami..., ia berkata:

TaidbinHubab menceritakan kepada kami dari Suffan dari Habib

bin Abu Tsabit dari Abdullar,: {j 4 -3;i ;ti '.qi 51"{

6t - Jami' 14: 94 mimt pada snrah An-Nahl ayat 69' Tal:hni'nya akan disebutkan

secara lengkap pada aynt ini'
es-Su:yuihi meniutipnya disini dalam Ad-Durt 3: 308 dari Ibnu Abu Hatim, yaitu

redalcsi.. "Dalam et du.i, ua" dua obat; AI Qur'an dan madu. Adapun Al Qur'an ""' Ia

juga mengutipnya dari Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syail,ih a-t +f" Al Ahwash tsntang

i ii*, r"Jr*i laki-laki png bertanp kepadanya tentang klramer. Di dalamnya

disebutkan, "ittrt, ta"t akan membuat obat dari sesuatu yang najis. Sesungguhnya obat

it" 
"d" 

p"d" dua hal: Al Qur'an dan madu. Keduanya merupakan obat bagi apa yang ada

dalam dada, dan juga obat bagi manusia."
*; Lihat komentar terhadap dua atsar; 706,709
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5Y* $ QnSattan, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada
lrcWrawatiran terhadap merelca dan tidak [pulal merelw bersedih
hat) la berkata: Orang-orang )rang apabila dilihat, n:lma Allah
disebut lcarena melihat mereka.(tr2)

663- As-suyuthi: Ibnu Abu syaibah dan Al Hakim At-Tirmidzi (dalam
Nawadir Al Ushut)mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, nsesungguhnya orang-orang yang
ntencintai karena Altah memilki tiang dari yaqut merah. Di puncak
tiang tersebut ada 70.000 lumar. Ketampanan mereru menerangi
penghuni surga seperti matahari menerangi penduduk bumi.
sebagian mereka berluta kepada'sebagian lainnya, ,Marilah ihtt
kami agar kita bisa meliltat orang-orang yang mencintai karena
Allah. Apabila mereka menampak*an diri, maka rretampanan
merelw menerangi penghuni surga seperti matahari menerangi
penduduk bumi. Mereka memalui pakaian sutera binr, dan di dahi
merelw tertulis: Mereka adalah ordng-orang yang mencintai
karena tryoy.il663)

{@ :,i+$i -5' qSrf t#leafririly
(Basi mselabqiu gantbira di itatmrl<ehiilupan iti itunia

darl \dal$rrl<ehfulupoltl ili aldfirat ...)
(Qs. Ytrnus [10]: 64)

664- Ath-lhabari: Al Mutsanna mencerirakan kepadaku..., ia berkata:
Arnru bin 'Aun menceritakan kepada karni, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Al Awwam dari Ibratrim At-Taimi
bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Kenabilan telah hilang dan yang
tersisa adalah berita-berita gembira." Ia ditanya, "Apa itu berita-

- Jani' l5r 120. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 4: 213.
-Ad-Dun 3;311.

62
663
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berita genrbira?" [a menjawab, "Mimpi baik yang dilihat seseotang

atau dipcrlihatkan kepadanya.'(6r)

665- Ar-R^zi: Dari Ibnu Mas\rd:

Mimpi inr ada tiga: keinginan yang dirasakan seseorang pada siang

hari lalu ia melihatn:a peda malam hari, datangnlra slct&n, rlan

mimpi yang beaar.(tro

tr( Tfr , J3ii5 i t-qL.{i1i ;31 i:- 5 as vii ]
{ @ w fiYW V"fi i{.Jr o ;li At:i ;P GK

(Dan nrrlrtgopa ddak afu tpmfuh*] ilotulcota yang
bqtmm, lalu imarnya itu Wnantaa l<epadarya selain'

l<a$nJ Yu:rnlr,? tatlslo m.qeloo tlr&trJ Ywrus ihtl, bq'mtrln,
l<rarJihilarrdknrr ilari nsels azab yorJg mar'rghinalorrr dalsnr
l<ehidupan&ffJta,dmrrllurrniberllrr-serrrrrsoart/lapafu nseka
sanpai l<epodt waltu yorrg tetetni (Qs. Yunus [10] : 98)

666- Al Baghawi: Kisah yangberloiun dengan a)rat ini difirtrkan oleh

Abdullah bin Mas'ud dan Sa'id bin Jubair (dan lainJainnya):

Kaum Nabi Yunus AS tinggal di Ninewa di kawasan Mosul (Irak).

Allah mengutus Nabi Yunus AS kepada merelca unfirk mengajak

mereka beriman. Ia berdalwah kepada mereka tapi mereka

menolak. Maka dikatakan ke,padanya, "I(abarkan ke,pada mereka

batrwa azrb alanmenimpa mereka pada pag hari hingga tiga hari."

Maka ia mengabarkan kepada mereka tentang hal tersebut. Maka

@ - Jami' 15: 138. As-Suyrthi mcngutipnrya dalan Ad-Durr 3i 312 dari Ibmu

Mardawaih. Redatci psrtamanf adalatu Alu bcrtanfa kepada Rasulullah SAW tentang
firman Allatr SWT, '.Bcgz ,nere:lco berita ganbim...n, maka beliau bersabda, "Ia afulah
mimpi yang baik ...;'

Ibmu t{ajr mcriwayatkann}a dslarn ll Kafi:85 dsri Ibmu Mardawaih kctika mcn-

tukhnj hadrits yurg diriwayatkan olch Az-Zanraldrslnri doJrtrn Al Kasysyaf 2: 159.
*t -Ma1atih5: ll.
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mereka berkata, 'IGmi belum mendapati engkau berdusta.

Lihallah, jika ia menginap di tengah-tengatr kalian pada malam ini,
maka tidak ada apa-apa. Tapi jika ia tidak menginap, ketatruilatr
bahwa azab akan menimpa kalian."

Pada tcngah malam Nabi Yunus keluar dari tengah-tengah mereka.
Pada keesokan harinya azab menuhrpi mereka dan berada di atas

mereka sejarak satu mil

667- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Israil dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun, ia
berkata: Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami (di Baitul Mal), ia
berkata, "Nabi Yunus AS menjanjikan datangnya adzab pada
kaumnya. Ia mengabarkan kepada mereka bahwa azab tersebut

akan menimpa mereka sampai tiga hari. Maka mereka memisahkan

antara setiap ibu dengan analarya lalu.mereka keluar dan memohon
perlindungan kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya. Maka
Allah menahan siksa dari mereka.,sementara Nabi Yunus melihat
azab pada keesokan harinya tapi ia tidak melihat apa-apa. Orang
yang berdusta dan tidak memiliki bukti dibunuh. Maka ia pergi
dalam keadaan marah.'(667)

* - Ma'alim 3: 174 )4ang temuat dalam kisah yang panjang. Sisanya akan
disebutkan pada surah Ash-Shaaffaat ayat 139.

67 - Jami' 15; 210. Ia juga meriwayatkan dalarn At-Tarililr2; 15-16 dari Al Hasan
bin Amru bin Muhammad Al 'Anqazi dari ayahnya dari Israil. Ia meirambahkan tafsir
ayal. "Maka ia menyeru dalam kcadaan yang sangat gelap." (Qs. Al Anbiyaa, [21]: 87)

As-Suynthi mengutipnya darinya ddam Ad-Durr 5: 288 pada surah Ash-shaaffaat
ayat 139; dan dari Ibnu Abu Sfibah (dalarn Al Mushanaafl, Ahmad (dalarn Az-Zuhd),
Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim yang termuat dalam kisatr yang
panjang yang disebutkan dalam atsar sebelumnya.

Al Qurthubi menyebutkannya disini dalam lI Ahlwm 81 384-385, dan Ibnu Katsir
dalamAt-Tafsir 4: 232.

As-Suyuthi margutipnya dalam Ad-Durrr 3: 318 dari Ibnu Mardawaih secara
panjang lebar. Di dalamnya disebutkan; Tatkala mereka menolak dalovahnya, ia
mengancam akan diturunkannya siksa pada mereka. Ia berkata, "S.-sungguhnya azab
akan datang pada hari ini dan itu." Kernudian ia keluar dari tengah+engah mereka. Pada
Nabi apabila mengancam kaunrnla akan turunnya azah ia akan keluar dari tengah-
teirgah mereka. Ketika azab manaungi mereka, mereka keluar. Lalu mereka mernisahkan

Tafsir lbnuMas'ud



668- Az-Zamalihsyari: Dari Ibnu Mas'ud:

Diriwayatkan bahwa bulti tobat mereka adalah mereka harus

mengembalikan setiap hmtutan kepada ofimg yang memintanya.

Sampai-sampai ada seorang lakiJaki yang mencungkil batu yang

telah ia letakkan sebagai pondasi nrmahnya lalu ia kernbalikan

kepada pemilitxu'4.(66t)

setiap wanita de,ngan anaknyr dan ralq6t jclata dengan anak-analnya .'.. Allatl

-*i*rhoi bahwa tobat mereka bcnar, malo Dia menerima tobat mereka dan

menfauhkan azab dari mcreka. Scmaltara Yrmus duduk di jalan me'nanlakan tcntang

beriL kaurnnya. Maka lewatlah seorang lalci-laki. Lalu ia bertanya kcpadanya, "Apa

yang dilakukan kaum Yrmus?" Maka ia menceritakan kcpadanya t€ntang apa yang

iit*i"t- kaunmya. Maka ia berkata, 'Aku tidak akan kembali kepada kaum yang aku

telatr-mendustakan merelon. Ia kernudian pergi dalam keadagn marah, yakni murka.
68 - Kasysyaf Z: 204,Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya demgan redtksi yang sama

ddamAz-ktl+. 66, dan Al Qurthubi dalarnAl Ahlcan 8r 384. Lihat suratr Ash-Shaaffaat

ayat 139.

il.:i,

'lr
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669- Ibnu Katsir: Al Hafizh Abu Al Qasim sulaiman bin Ahmad Ath-
Thabarani berkata (dalarn Al Mu,jam Al Kabi): Muhammad bin
Utsman bin Abu Sfibah menceritakan kepada kami, Ahmad bin
firariq Ar-Raisyi menceritalcan kepada karni, Amru bin Tsabit
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abdullah bin
Mas'ud:

Bahwa Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat
rambutnu benrban ?u Nabi menjawab, ,,Huud dan Al Waqi,ah.,(6e)

J:t # rlywtii F#. iy6j,?,k Vfii $ y

{@ "fib#"i'g:"ti
(Dm, hennoklah l<firau memintn mnfirr l<epado Tuhanrrnt
dan bettaubu lcepada,Nya (iika l@nw n:rrrrgrlriat<on y ang

demikiari, niscayta ilia al<an mefiqi krrrlit<matnn yang baik
(tsus rnerla.rs) lcepailamt ;argail<epdda wakU yang teldh

ditenatl<an ilan ilia al<frrr rnen$eril<an l@pado tiap.tiap
orang y arrg manplny ai l<etfiamaan (balasan)

letnmwmrryc...) (Qs. Huud [1U: 3)

- Tafsir 4: 236.Ia berlota, "Amru bin Tsabit Matnrlq dan Abu Ishaq tidak
bertemu dengan Ibnu Mas'ud.'

As-suynthi mengutipnya dalam Ad-Dun 31 319 dari Attr-Thabarani dan Ibnu
Mardawaih.

t-
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Ath-Thabari: Diceritakan ke,padaku dad Al Musaylrab bin Syarik

dari Abu Bakar dari Sa'id bin J$rair dari lbnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: Il5 )5,si 3*3j (dan dia aknn

memberikan fuPada tiap'tlaP or(mg yang mernPunyai keutamaan

[balasan] keutanaannya) Ia berlota, "Barangpiapa yang

me,ngerjakan keburukan, akan dicatat unhrlnya sahr kebunrkan.

Dan barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, akan dicatat

untuknya sepuluh kebaikan. Jika ia disiksa karena keburukan png
pernah dilakukannya ketika hidup di dunia, maka masih tersisa

sepuluh kebaikan. Jika ia tidak disiksa, akan dianrbil sahr kebaikan

dari sepuluh kebaikan tersebut, dan masih tersisa untuknya

sembilan kebaikan." Kernudian ia berkata, "Celakalah orang )iang

sahr kebaikannya mengalahkan se'puluhnya (sepersatu mengalahkan

sepersepuluh;.n(670)

(wi;r?r;fr&1,$*i,t$'
{@ V;;a

(Dan fidmk ada matubinaang melatt W ilibwni
melainl<mr /.Jtlah.lahyaflg men$ed ted+irrya, df,n dia
mmgetalwitsnpdtfutdiffi rbitrrfrangitudmrJtenpat

petryimporruaamyc...) (Qs. Huud [1U: 6)

671- AfiFThabari: Ibnu walci' menceritalgn kepada karri, ia berkata:

Ayahlo dan Ya'la serta Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami

dari Ismail dari Ibratrim dari Abdultah: lilirizJX2(i*5" lOan

Dia mengetahui tempat berdian binatang dan tempat

penyimpanannya) Ia berkata: $J, (Tempat berdiam binatang)

ffi - Jami, 15: Zil.Ibnu lgtsir mengrtipnya &rinya d^la''. At-Tafsir 4: 237, dan

As-suynthi dltrran Ad-Dun 3: 320. Lihat surah Al Ataf ayat 46-47'

u.1',ry
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adalah rahim" dan qf$#) (tempat penyimpanannya) adalah

bumi tempat dimana ia akan meninggal (dikubur di dalamnp).t6?l)

{@#
(Hingga apfuila perintahl<onli datcrrs ilan ilqur Telah

menancarl<anafu ,lorrrJibelrfimranr"lvfu,alilan)lohl<eMart
bahtera itu dilri masing.nasingbinatuW sepamng [iolr,ltt t

dmbet:tnal"...) (Qs. Huud [1U:40)

672- Ar-R^zi: Terdapat riwayat-riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia
berkata" uNabi Nuh AS tidak mampu membawa singa hingga singa

tersebut terserang demam. Ia berkat4'Wahai Tuhan, darimana aku

dapat memberi makan singa jika aku membawanSaa?' Allah
berfirman, 'Aku akan menjadikannya tidak bisa makan.'talu Allah
menimpakan dernam padanya. rr(62)

@t - Jami'15: 242-?.43. tra juga meriwayatlonnya ll; 562 pada suratr Al An'aam
apt 98, dari Abu Kuraib dari Abu Muawiyah dari Ismail bin Abu lftalid dari Ibrahim
deirgan tdd<sr!'Tempat penyimpanannya": Tenrpat dimana ia akan mati (dikubur).'

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2; 341 dari Al Hasan bin Ya'qub
Al 'Adl dari Muhammad bin AMul Wahhab dari Ja'far bin 'Aun dari Ismail. Ia
menilainya slr ahih dur diperluat oleh A&-Dzatrabi.

As-Suyrthi mengutipnya dari keduanya dalun Ad-Durr 3: 321; dan dari Ibnu Abu
Sfibah dan lbnu Al Mrm&ir dangan redaksi Abu Kuraib dan Al Hakim. Lihat surah Al
An'aam ayat 98.

6n - Ma|atih 51 58. Ia berkata; "Yang lebih utama adalah me,ninggalkannla, karena
kebutuhan gajah alon makan lebih banyak."

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalarn At-Tafsir 4: 254 dri Abu Ubaidah tanpa
afhnya, secara ringkas.

t.-
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6c6*4.{,:,;fit{6 6
{@+j

(Malro tatl<alo rus talcat lrd,larrry dari ltr"lahim dul bedtt
gerrtiratclahdaanglepadurya,dia@bqsoaliowab
dorganllvlatailvrr'-rrratailrmll<fr rritentonsl<allrnluthl

(Qs. Huud [11]: 74)

673- Ath-Thabari: Musa bin Hanm mencsritalon kepada kami, ia
berkata: Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang lhabar
yang dituturkannya (diriwayatkannya) dari -dari Abu Malik dan

Abu Shalih dari Ibnu Abbas. dan dari Murah Al Hamdani dari

Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabatNabi SAW:

Allah SWT mengutus malaikat untrk menghancurtan kaum Nabi

Luth AS. Mereka berjalan dalam bentuk perruda-peuruda tampan.

Kemudian mereka b€ristiratnt di rumah Nabi Ibmahim AS dan

bertamu kepadanya ... Tatkala rasa takut telah hilang darinya, ia

diberi kabar gernbira. Ialu para malaikat tersebut memberitahukan

kepadanya tentang malsud kedatangannya dan bahwa mereka

diutus untrk menghanctrtan kaum Nabi t uth AS. Nabi Ibrahim

kemudian berdialog dengan mereka (teNilang kaum Nabi Luth AS),

sebagairnana diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya: (i'i (!ii

Lj ;' 06.# c#Ii i{!t 6t'eX li (Matu tattrata rasa

tahtt hilang dari lbrahim dan berita gembira telah datang

lcepadanya, diapm bersoal iawab dengan [Malaikat-malaikatJ
lrani tentang lcaum Luthl$?t')

'rtilLii6tffi'Y

* -Tarikhl:297.
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b;e,\gj U .>.);giyiir::s Jv 6's b 4t./ z
Ot*s

'"j3. Y( 34 6 ALaj#,:i1 i{S @ +,,;"
$r,fiWi3 jifr'$ ,1s.Xe ,*.J$iWl

6 ( Lry';A $6, @ U: V, K, ;{1 "r*t A er;i

d z,4qw 6fu$ 41,:t q;v vi;67\ zL1

<d,,Sti'u.r-l.t$'q3're?;3:j tH,fu
{@ #.

(Darrtnt*aloilatangutu,wr.utttsrrnkfrrJi[paranlalailrortl
iatl<epailoluth, ilia nrsosa szsch ilan nrr;asa sempit

dadarrya Kareno kenatugarJ msel<,a, ilm ilia bel:l<a4 "Ini
ddalahhmi yarry dmat srlif." Dan daunglahl<epailanya

lc;anurmy a ilcngort bagegas. gegas. ililrJ sd ak ilolrulu ns ela
selalu melali'lull<m pefunmn p&uaton yang lceii. Luth

bqkau, uHai l@urJku r hrdllah put eri, putefil+u, mqela lebih
Suci bagirnu, maka bqtakw ald, Wdo y'.Jllah ilarJ

jornganlahllrrnvuttrrrlcenarl<m[nama]lcuterhadaptamtl<u
ini. ddak Adal<ah di artmarru seorang yolngberul<d?"

Mer ela mani aw ab, "sesnnggu lmy a l<mw tclah tatw bahw a
lrrr,rni tidak nrenpltny ai l<einginmrJ i$hadf,p puteri.puterirru4

dmt sesurrggut*yal<ffiw tunht mengetalwi qpa ysng

Tahirlbulvlas'ud
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i

s eb anmtry a llolrni lcr:hrrr,daki." Luth ber:l<ata r " S eandai:ny a
Al<u ddf, menlpwryail<elilatan [urrtuk rnenolalunul atau
l<alau Al<u dapat berllindlulng kepada leehmga yarrJg lotat
[tsttr Alculalaii,anl.u Pora ufitson tmalaikat] bed<atq
uHoi Lurt, sesungguhny a loami adalah utusan utTts(m

Tuh,onrw, sel<ali.lsali nrrr:el<a fidak al<frrr dapat nlrlnggangp
kmrw, sebab itu peryildh ilengan metrtawalehtmga don

pmgilcut pengilutl<onw di akhir malarn ilan iarryanlah adn
seorangpun di antara l<affnl yarJg tertinggdl, lircc.zlalli

istarhnu. Sesnngguhnya dia alren ditirnpa adzab yolng
metimpa merel<,al<mena sesungguhny a saat iaa*mya adeab
lnpado mqelca ialah di waku subuh;bul<orJkth Subuh iat
sudfi delcat?* Mal<ntmhala ilatuW adzab Kanli,, Kami

iadil<arr negeril<nunJLuth itu yong di ataskabawah U<ami
baliklwr.l, drlrJl<ornlilwiarri mseka ilenganbatu dmi mah
yarrg terbal<f,r dmganbqathi.tttbi.Yang diberi tanda obh
Tuhmvrw, ilm silcsaan ifit. tiadalah iuh dari orung.otarrg

yarrrg zhalirrr,l (Qs. Huud [11]: 77.83t

674- NHakim: Muhammad bin Ishaq Ash-Shatrar mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Amru bin
Thalhah menceritakan kepada karri, Asbath menceritakan kepada

. kami dari As-Suddi {ari Abu Malik dari Ibnu Abbas - dan dari

Murratr dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang sahabat Nabi
SAW:

[Ketika]tsa para malaikat keluar dari rumah Ibrahim dan pergi

menuju negeri Nabi Luth AS, mereka tiba disana pada tengah hari.

Ketika mereka sampai di sungai Sadum, mereka bertemu dengan

puti Nabi Luth yang sedang mengambil air untuk keluarganya. -
Nabi Luth memiliki dua putri; yang tertua bernama Raitsa dan yang

paling kecil bernama Ra'zi)ra.- MaI<a mereka bertanya kepadanya,

ta Tidak tcrdap at duliun Al Jami'.

Tatsirlbflulrfirls'ud, fm



nWahai anak gadis, adakah rumah disini?u Ia merfawab, ,ya.

Tetaplah di ternpat kalian sampai aku kembali lagi. [Ia kasihan
terhadap mereka dari gangguan kaumnyaJlss Maka ia mendatangi
ayaturya dan be*at4 "Wahai ayah, aku berternu densan pemuda-
pemuda di ge6ang kotU alqu belum pernatr melihat pernuda-
pemuda )'ang setampan mereka. Iangan sampai kaummu
mengarnbil mereka untuk dilecehkan (disodomi)."

IGum Luth melarangnya menerima tamu laki sampai mereka
berkata kepadanya,'Biarkanlatr ia, biar kami yang menjamunya.i'

Maka Nabi Luth membawa mer,eka dan tidak ada ),rang
mengetahuinya selain keluarga Nabi Luth. Maka isterinya keluar
dan memberitahukan kepada kaumnya. Ia berkata, "sesungguhnya
di rumah Luth ada perruda-punuda, aku belum belum pernah

melihat pemuda-pemuda setampan m€,reka. "

Maka kaumnya mendatanginya dengan bergegas-gegas.ls6 Setelatr

mereka tiba, Nabi Luth berkata k€pada merek4 "Wahai kaumulu,
bertakwalah kepada Allah U:y, f-;41"-,*t4 EjjTS
(Dan janganlah lramu mencemarkan fnamal lat terhadap tamulat
ini. Tidak adatuh di qrrtaramu seorang yang beratwl?) AY *b
'g :A'$ gaon puteri-puteri dg"rtl ka mereka lebih suci
baginu) untuk apa yang kalian inginkan."

Mereka berkata kepadanya, "BuEalnkah karni melarangmu
menerima tamu laki-rau?'3iU 5{r ii| ;; A$f;. AgC Ai';l
(Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai
lceinginan terlndap puteri-putertmu, dan sesungguhnya lcamu tentu
mengetahui apa yang sebenarnya kami kchendalci).',

Ketika mereka tidak mau menerima seNuannya dan apa yang

ditawarkan kepada mereka, ia berkata: $ lyrsrt:.J.$.&,Ol1l
)*$ (Seandainya Alil ada memfunyai 

-ketantai - 

[untuk

t55 Dtri Al Jami' dan At-Taritctr.

'* Disini bagian pertarna dari atsar ini beral&ir dalam lI Jami' dan At-Tarifth,
sedangkan bagran kcduanya terdapat dalam At-Tsikh dengan redalsi, "Abu Ja'far
b€rkata,"



menolalanuJ atau lulau Aht dapat berlindung kepada lreluarga

yang Kuat [tentu Ahr tafutmnJ) la berkata, "seandainya aku

memiliki penolong png dapat menolonglru dari kalian atau

keluarga yang dapat membclalcu dari kalian" tentu akan kuhalangi

kalian melakukan sesuatr tethadap tamu-tarruku ini.u157

Ketika Nabi Luth mengatakan, )iS,$ 6y,stf. J'$'&,1l1 I
(Seandainya Afu ada mempunyai kclantan [untuk menolabw]

atau lulau Afu dapat berlindung ftepada lceluarga yang Kuat [tentu

Afu tafulwnl), saatitulatr malaikat Jibril ASrsE mengepalikan kedua

sayapn)4a sehingga mereka buta. I^alu mereka keluar mencari jejak

sebagian lainnya dalam keadaan buta. Mereka berkata, "Selamat-

selamat, sesungguhnya di rumah Luth ada tukang sihir terhebat di

mtrka bumi ini.' Itulah firman Allah SWT: -#;,,itS'i{t
@ fi.fi$;Js#-gl (Dan Sesunggahnva merera telah

membujulatya [agar meny*ahlcanJ tamnuya [kepada merelcaJ, lalu

kami butakan nata mereka) (Qs. Al Qamar [5a]: 37)

4.{;91 :n eq fifut$. J 6b J.i Etlg f6
lfiA {t i1I 'pago* t arsq [rrulaikat] bet*an: "Hai Luth,

Savnggtttmya ktni adaloh utus(m4tfi$an Tulurtrnta sekali*ali

nere*a fidak afun dapat meflgganggu kannt, sebab itu pergilah

dengan membawa fufua.rya dail pengihtt'Pengihtt kamu di akhir

malam dan iangontah ada ssorangry di antara kannu yang

teftinggal, ftrecuali isterimu) ikutilah jcjak-jejak keluargamul - 
r5e [a

berkata: Berjalanlah bersama mereka '"i;3 e W* (dan

tentslranlah perialarwn kc tempat yang di perintahkan kepadamu".)

(Qs. Al Hijr [5]: 65). Maka Allah mengeluarkan mereka'menuju

Syam.

'' Disini bagran kedua dari atsar ini berakhir ddamAt-Tailih, kernudian dimulailah

bagan ketiga yang dimulai deirgan sanad seperti pada pcrmulaan Ulg.lT pertama. Dari

sin'i pula aihutai bagrun kedua dalam Al Jami'. Reda}si awalnya adalalu tatkal4 tanpa

wa+,u di dalanrrya.
tst Dui Al Jami'.
,,, Tidak terdapat dilart At-Taril,ih. Dalan Al Jani' disebutkan.' Kecuali isterimu, ia

akan mengalami (seperti aPa )ang dialami launmya) dan ikutilah jejak-jejak

keluargamu.
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Nabi Luth berkata, "Hancurkanlatr mereka saat ini juga." Mereka
bedota, "Sesungguhn5aa kami tidak disunrtr kecuali pada waktu
Subuh.u # 'd^i Jfi Qunoiluh rubuh itu ildah dekaf?) pada

waktu Sahur (sebelum Subuh), Nabi Luth keluar dengan membawa
keluarganya [kecuali]lo.isterinya. Itulah finnan Allah Ana Wa

Jalla: rtii:J-+j 3r. -Jy 6"o-li kctuarsa Luth. meretu twmi
selamatktn sebelun fajar nenyingsizg.) (Qs. Al Qanrar [54]:
34)(674)

{ @ . . . \a'e#t u St {afi6 3,J W y
(...Ddnal<ufinahberk,r;hendaknwryalahil<ilnw(d"n3an

mengcllialirrti a1ayang alcularang...) (Qs. Huud [1U: 88)

675- Ibnu Hanrbal: AMul Wahhab bin Atha'menceritakan kepada karni,
Sa'id bin Abu'Anrbah memberitahukan kepada karri dari eatadah
dad 'Azrah dari At llasan Al Urani dari Yahya bin Al laz.zar dari
Masnq:

Bahwa seorang per€mpuan me,lremui Ibnu Mas'ud dan bertanya,
ttl5ku diberitatru bahwa engkau melarang melryanrbung rambut?n h
menjawab, "Ya." Perempuan tersebut bertanya lagi, i'Barangkali
sebagian ist€ri-isterimu melakukannya?, [a menjawab,

"Masuklah!" Malca perempuan tersebut keluar lalu berkata, ',Aku
tidak melihat apa-apa."

Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Yang harus kamu pelihara adalatr

wasiat seonmg hamba yans shaleh: -U 
,11 f3!'6ln1?3

'&Dari.At-Tarikh.
"o - Mt stadrak 2: 562-563.Ia manilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzatrabi.

Ath-Thabari meriwayatkannp dalam lt-Taikh l: 2gg-300 dalam tiga bagian, dari Musa
bin Harun dari Arnru bin Hammad dari Asbattr dari As-Suddi. Ia juga meriwayatkannya
dalan Al Jami' 15: 408409, 427428 dalam dua bagran, keduanya adalah bagian
pertama dan kedua dalan At-TariHt tapi bagian kedua hilang. Ia meriwayatkannya
dengan sanadnya (eccua musnad) duJ,am At-Taril*, tapi dalam ,l I Jami, iamerrotongn),a
sampai As-Suddi dan tidakmenyanrbungnya sampai Ib,nu Mas\rd.
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'^Z V4lt (Dan alat tidak berkehendak menyalahi

tdeisan mengeri alanJ apa yang ahr luang.\"(67 5)

q). 3.-y @ !'#' i;; Q. { r6i g W'"$rcft Y

{ @,x3j'x7 \i$,6lti L<;^tti 4r' v

(Adapun ordng.orcmg ydrrg celol<a, mala [tempatrrya] di

datarn, neral<n, di dalonmya mrz:el<s mengelumkmt dtrt
menank nafas [den4dr, nwtirJtih]. Mer:eliul<al<al di
ilalarrmya selama ada langit dm blurlni, l<eanli iil<a

Tuharvrw mengh.endaki IY Ms lain])
(Qs. Huud [11]: 106'107)

676- N Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata: L93i$'U$.5-*
,6it; (Merelw tetcnt di dalamnya selatna ada langit dan bumi):

Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula bisa keluar darinya.

"(li, 67(,$y 6"o-ti iitu Tu.lwnmu menghendaki [yang tarn]):

Yaitu mernerintahkan kepada neraka agar memakan mereka dan

mernbinasakan mereka lalu menciptakan mereka lagi dalam bentuk

yang baru.(676)

677- Al Baghawi: Dari Ibnu Mas'ud, ia bdrkata, "sungguh akan datang

masa di neraka Jahannam dimana tidak ada seorang pun di

nt - Al Musnad 6: 2l'22 ),ang t€,lrnuat dalam lhabar yang lebih panjang' Dalam

surah An-Nis ar' ayat I 19 disebuikan beberapa riwayat dengan j9h1 yang berbeda-beda'

Ibnu Katsir meriwayatkann)'a dalam At'Tafsir 4: 2'15 dari Qatadah dri 'Aaah' Ia

iuga meogutipnyaS: 92-91pada surah Alllasyr-apt 7 dari Iblu nbu {a}lm dri Yahya

lii nU, ft 
"iiU-arri 

Abdul Wahhab dari Satd dari Qatadah dengan redaksi yang sama'

pua" U"gi* teraktrir disebutkan: Dari Al Hasan Al 'Aufa. Yang benar adalah "Al

tlrani',, iebagaimana yang terdapat dalamAl Musncd dan bagian pertamanya.

Lr-suyott i rnengotifny" dalam Ad-Dun 2: 347 dari Ibnu Abu Hatim. Lihat surah

Al Baoarah avs[27S, surah An-Nisaa ayat 119 dan surah Al Hasyr ayat 7.-- -iil 
- )ni** S: iOO. Ibnu Al Jauzi menyebutkan arti ini dalam Az-Zad 4.' 160, dan

Ibnu Katsir dalarr. At-Tafsir 4: 28l.Ia berkata, "Dalam tafsimya diriway"atkan pendapal

pendapat asing dari Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud (dan lainJainnya).
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dalamnya, yaitu setelatr mereka tinggal di dalamnya berabad-abad

lamanla.u(672)

/t, ?,
ir.tr+, i;;1i'n61, )q( {}',!L.2tt i3 y

{@ eq(
(DanDfrril<arilah $rtahyang itu padolehn tcpi siang

[payt dan peturg] dar' padobahogian frrrnulaffr doripada
rnalam. Sesnnggzhnya peuata* Pefuntm y drJg b aik iat

rnertgllrrr@<an [doso] pubwun perbuilan ydrJgburak ...)
(Qs. Huud [11]: 114)

678- Ibnu Harnbal: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Israil

menceritakan kepada kami dari Simak bahwa ia mendengar

Ibrahim memceritakan dari Alqamah dao Al Aswad dari Abdullah

bin Mas'ud iaberkata:

Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan bertat4 "Wahai Nabi

Allah, aku membawa seoraog perempuan ke dalam kebun lalu aku

melakukan segala hal terhadapnya. Han)ra saja aku tidak

muryetubuhinya. Aku menciumnya dan memeluknya dan tidak
melakukan selain itu. Maka.lakukanlah terhadapku semaumu."

Rasulullah SAW tidak mengucaplon sepatah kata pun terhadapnya

sehingga laki-laki tersebut pergl. Maka Umar berkata,."Sungguh

Allah telah menutupinya seandainya ia menutupi dirinya sendiri."

IGtanya melanjutkan: Maka Rasulullatr SAW mengawasinya

dengan pandangannya. Lalu beliau bersaMa, "Bawalah ia kcmbali

kepadafu.'Maka mereka pun membawan)4a balikan kepadanya.

'n - Ma'alim 3: 208. Ia berkata' 'Artinya -Me,lrr.rnrt Ahlus Srmnah- adalah bahwa
tidak ada satu pun oraqg beriman yang tersisa di dalanrrya.'

As-Suyrthi meirgutipnya ddan Ad-Dun 3: 35O dri Ibnu Al Mundzir dan Abu
Asy-Syaikh dui lbrahim dari Ibnu Mas'ud, 'Akan datang suatu masa dimana pintu-
pintunya akan diringankan. "

ul
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Ialu beliau membacakan kgpadanya: 'dffn tfit tj1#t AS
9qil'drf-9ldi;,fii (Dan Dirikaniah sembahyang itu

pada lrcdu tepi siang [pag, d4r, Wtotg] dan pada bahagian

permulaan daripodo malur. Senngguhnya perbuatan'perbunn

yang baik itu menghapuskm tdosal perbwtan-perbuatan yang

bwltkt hingga 6{!t+ (bagi orang-orang yang ingatl

Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, nWahai Nabi Allalu apakah ayat

ini berlakg untuk dia saja atau gntgk selunrh manusia?" Beliau

menjawab, "Jtutrtt unfitk selunth marutsia,ffit)

ffi - At Mwnad 6; 143. Ia juga mcriway*lonnyt 6: 144 dari Suraij dari Abu

'Awanah dari Sintak. Dan juga 61 126 dari Simrk sccara ringkas. Dan juga 6: 156 dari

Abu Qattrn dari Syubatr dad Simak Dan juga 5:238-239 dri Yahya dari At-Taimi dad

Abu Utsnrur d1r'i Ibnu Mas\rd. Ia mcngulangnya pada (iuz) 6: 72'73 dc'ngan sana&tya.

Dan juga 5: 327 da,;i Al Hasan bin Yatrya (seormg penduduk lvlarwa) dari Al Fadlil bin

Musa dri Sut/an Ats-Tsauri dari Sirnak
Buldrari meriwayatkannla dalaln Shahihayt l; 107-108 dari Qutaibah dari Yazid

bin Zursi'dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsmm An-Nahdi. Iajugamcriwal,atkannya
6; 75 dari Musaddad &ri Yazid bin Zurai' dcngur redaksi yang sama.

Muslim meriwayatkannya dalam slalulr-nya 4: 2ll5.7.ll7 dri Qutaibah bin sald
dari dan Abu Kamil Fudhail bin Husain At Jahdui dari Yszid bin Zurai'. Ia juga

meriwaratkannya dari Muharmad bin AMul Ala dui Al Mutamir dri ayahnya dri
Abu Utsnran demgan redal6i yang sama. Dan juga dari tftsrlfii bin Abu Sfibatt dri
Jarir dari Sulaimsr At-Taimi. Dur jugp dari Yahp bin Yatrp, Qutaibatt bin Sa'id dan

Abu Bakar bin Abu Syaibatr dri Abu Al Atrwa$ dri Sfunak dcngan redalci ),eg sama.

Dan juga dri Muhsrnrnad bin Al Mutsanna dri Abu An-Nutnan Al Hakam bin

Abdullatr Al'Ajli dari Syutah dari Silnak dri Ibrahim dri Al Aswad dengm rti >,utg
sama.

Abu Daud meriwaptkurnya dalam suzan+rya 2: 15$155 dari Musaddad dari Abu
Al Ahwash dari Simalc dengan rcdaksi lrang 88m4"

At-Tirmidzi mcriwaptkannya dalam .9iairf,-nya ll: 275-277 dari Q,utaibah dari

Abu Al Ahwash dari Sim.k Ia juga mcriwayatlcmnya dari Iffail dari Sirnak. Dut juga

tlari Syubah dad Simak dari Ibrrahim dari Al Aswad. Dan juga dari Su$aan Ats-Tsauri

dari Sirnak dari Ib,ratrim dari Abdurrahman bin Yazid dri Abdullah. Dan juga dari

Mutrarnmad bin Yatrya An-Naisaburi dari Muhamnsd bin Yusuf dari Su$nn dari Al
Alnasy d8n Sirnak dari Ib,ratrim dari Abdurratrnan. Dan juga dni Matrmud bin Ghailan

da'i Al Fadhl bin Musa dari Sulrur dali Simak dari Ibrratrim dsi Abdurrahman. Dan juga

ll: 279 dari Muhanrnad bin Basyspr dari Yahya bin Sald dari Sulaiman At-Taimi dari

Abu Utsman dengan redal6i )ang sama secararingkas. Abu Isaberkatg "Hasan shahih,"

Ibnu Majatr meriwayatkurnya dalam,snzal-nya l.. 447 dari Sufim bin Waki'dari
Ismail bin ulayph dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman. Ia juga meriwayatkannya

2: l42l dari Ishaq bin Ibratrim bin Habib dari Al Mutamir dari ayahnya dari Abu

Utsman.
Ath-Thabari meriwayatkannya ddur.al Janti'15: 515-519 dari Hannad bin As-sari

dari Abu Al Ahwash dari Simakdari Ibratrim dari Alqamah dan Al Aswad.
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679- A*r-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Sfrik
menccritakan kepada karni dari Simak dari Ibrahim dari Alqamah
dari Abdullatr: r>A'q $esr.rrggfinya perbuatan-perbuatan
yang baik) ia berkat4 "shalat lima waktu."(6D)

Ia juga meriwayatkann)ra dad Abu Kuraib dari Waki'; dan dari Ibnu Waki' dari
ayahnya dari l$ail dari Simak Dan juga dari Al Hasan bin Yahya dari Abdunazzaq dari
Israil. Dan juga dari Al Mutsanna dari Al Hammani dari Abu 'Awanah dari simak. Dan
juga dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu An-Nu'man Al Hakam bin Abdullah Al
'Ajli daxi Syubah dari Simak dari Ibratrim dari Al Aswad. Dan juga dari Ibnu Al
Mutsairna dari Abu Daud dari syrbah. Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Abu Qathn
Arnru bin Al Haitsam Al Baghdadi dari syubatr. Dan juga dari Ya'qub dan Ibnu waki'
dari Ibnu Ulay5ah; dan dari Humaid bin Mas'adah dari Bisyr bin Al Mufadhdhal; dan
dari Ibnu Abdul A'la dari Al Multiamir, semuanya dari Sulaiman At-Taimi dari Abu
Utsman.

Ibnu Katsir me,lrgutipnya dxlarn At-Tafsir 4: 286 dari Bukhari dengan riwayat yang
ringkas. Ia juga meirgutipnya dari Ahmad, Muslir& Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasal
dan Ibnu Juir dengan riwayrt yang panjsng.

As-Suyuthi mengutipnya ddarn Ad-Durr 3: 352 dari lb,nu Hitrban dengan riwayat
png panjang. Ia juga mengrrtipnya dari Abdurrazzaq, Ahrnad, Muslint Abu Daud, At,
Tirmidzi, An-Nasa'i, Hanna4 Ibaru Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu tlatinr, Abu Asy-
Syarldr dan Ib,nu Hibban.

Al Baghawi meriwayatkannya dalan Al Ma'alim 3: 210 dari Abdul Wahid bin
Ahmsd Al Malihi dari Ahnd bin Abdullah An-Nu'aimi dai Muhamrnad bin Yusuf dari
Muhammad bin Isrnail dari Qutaibah bin Satd daxi Yazid bin Zurai'dari Sulaiman At-
Taimi secara ringkas.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya &lam Az-fud 4; 165-166 dengan redaksi yang
sama dengan dua riwayat.

Al Qnrttrubi merrgrrtipn)," ddutAl Ahleang; I lGl I I dari At-Tirmidzi.
Ibnu Hajar manyebutnya dalam lI Kafi: 88 dari Ash-Shahihain lcetita meirtakhrij

kisah yang diriwaptkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al Kosysyaf 2: 228 yang
meiruturkan bahwa png meriwayatkannya adalah Abu Al Yusr Amru bin Ghaziy5ratr Al
Anshari. Tapi Ibnu Hajar meralatnya meirjadi "Abu Al Yusr Ka'ab bin Umar".

Al wahidi meiiwayatkannya dalarn Al Asbab: 268-269 dari Abu Manshur Ar
Baghdadi dari Abu Anru bin Mathr dari Ibratrim bin Ali dari Yahya bin Yahya dari Abu
Al Ahwash dari Simak dari Ibratrim dari Alqamatr dan Al Aswad. Ia juga
meriwayatlannya dari Umar bin Abu Amru dari Muhammad bin Maklci dari Muhammad
bin Yusuf dari Muhammad bin Ismail dari Bisyr bin Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At-
Taimi. Dan juga: 272 dari Abu thahir Az-ziyadi dari Hajib bin Ahmad dari Abu
Abdunahim bin Mrmib dari Al Fadhl bin Musa As-sinani dari Sufyan Ats-Tsauri dari
Simak dari Ibrahim dari Abdunahman bin Yazid.

Al Hakim menyebutnya dalarn Al Mustadrak I : 135,
67e - Jami'lsj 5ll. As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 31 351; dan

dari Muhammad bin Nashr dan lb,nu Mardawaih.-
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyadalamAz-Z,ad 4: 168.
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680- As-Suyuthi: Ath-Thabarani murgeluarkan dari AMullatr bin

Mas'ud ia be'rkata, "sesungguhnya shalat termasuk perbuatan-

perbuatan baik. Kafrrat (pelebur) adtara waktu pertama (sebelum

Asar) hingga shalat Asar adalah shalat Asar. Kafarat antara shalat

Asar hingp shalat Maghrib addah shalat Maghrib. IGfarat antara

shalat Maghrib hingga waktu Isya adalah shalat Isya. Kemudian

seorang muslim b€rardal( ke teinpat tidumya tanpa memiliki dosa

selama ia meirjauhi dosadosa bcsar."

Kernudian ia menrbaca: *V"il i.,+'f- gI'A'61(Sesungttt nyo

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan [dosaJ
perbuatan-perbuatan yang bur*){ml

681- As-suytrthi: Ibnu Abu Syaibah dan Ath-Thabarani (dalan Al
Kabi) mengeluarkan dari Ibnu lvlas'ud ia berkata:

Dosadosa mereka akan dibakar (dib€rsihkan). Apabila mereka

shalat Zuhur, dosa-dosa mereka akan dib€rsit*an dan dihilangkan.

Apabila mereka shalat Asar, dosadosa meneka akan dibersihkan

dan dihilangkan. Apabila mereka shalat Magluib, dosa-dosa

mereka akao dibcrsihkan dan dihilaogkan. Hingga beliau menyebut

selunrh shalat.(6tl)

* - Ad-Dun 3; 354. h jup mcngutipnya dcngm rcdaksi )ang sarna 3.. 355 dari

Ibnu Abu Sfibah waz nauqtf, dan dad AlBazu dan Ath-Thabrmi srrara Mwfu'
dcngan redaksi, "shalat-shalat png bcnar mcrupakan lofarat bagi dosadosa )'ang
dilahlkan selama orang tcrscbut menjauhi dosadosa bcsar.n

u' - Ad-Dun 3; 355. Ia mengutipnya derrgrr redaloi )ang sama dari Ath-Thabaruri
(dalarn Al Ausath dfi ll Kdi) s*xa marfu'dcngur rcdaksi, "Shdat-shdat tersebut
mcrnbakar (rncnghapus dosadosa), Shalat-shalat tersebut merrbakar (menglrapus dosa-

dosa). Apabila kalian shalat Subuh, malca shd* tcrscbut akan me,ncuci (menghilangkan
dosa) dan kcmudian menghapusnya ... kemudian kalian shalat dm tidal( akan dicatat '

hingga kalian bangun". [a juga mcngutip maloa ]rang sama dari Ath-Thabuuri @alam
Al Kabir) s*ara marfu'dengan redalai, "Akan ada suara ),ang m€nyeru ketika datang

waktu shalat.' "Wahai Bani Adan, bangunlah dan padamkanlah (hilangkanlah) apa-apa
(dosa4osa) yang telah lulian lalai(az.' Malo mereka bangun lalu bersuci dan shalat

sehingga dosa-dosa mereka dianprmi. Apabila datang waku shalat Asr juga ada yang

m€,lD,cru de,nrikian. Apabila datang waktu Maglrib juga ada )ang m€n),eru demikian.

Apabila datang waktu Isya' juga ada yang m€n)reru de,nrikian. Lalu mereka tidur dan

dianpuni dosa-dosa mereka. Maka berjalannya malam adakalanya dalam kebaikan dan

adalolanp dalam kebunrkur."
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682- Ibnu Hambal: Muhammad bin'Ubaid menceritakan kepada karni,
Aban bin Ishaq menceritakan kepada.kami dari Ash-shabbah bin
Muhammad dari Murrah Al Hamdani dari AMullah bin Mashrd, ia
berkata:

Rasutultalr sAw bersabda:}f1 A\r#, j{i yr'g fu'oy
c.-;rir t,Xt i*;rir 4 c;;,lu'5, ,{XG.ienngsuh"i n t i
'Azzi Wa Jatta tiiak ii'nghaius kcburtkan dengan kehtrukan,
alcan tetapi Dia menghapts kcburukan dengan kcfuikan.
Sesungguhnya perbuatan buruk tidak dapat menghapus perbuatan
buruk).$eD

u' - Al Mwnad 5: 246-247 )ang tcnnuat dalam hadits panjang tentang pernbagian
akhlak dan rezki. Tapi syakir mernvonis dia,fhadits ini.

Aksn tetapi Al Hakim meriwayatkan bagian pertama hadits ini ddarn Al Musndrak
4; 165- -tanpa relaksi png dikutip disini- dcngan sanad yang sarna Ia meirilnnya,shahih
dan dipakuat oleh Adz-Dzatrabi. Ia juga mcriwayatkan r€dalsi pertamanya I : 3$3s
dengansanad yang lain. Iamc,nilainya shahih dm diperlarat olch Adz-DzahaLi.

Ibnu Katsir mengutipnya disini dalam ,{ t-Tafsir 4: 286 dari Ahmad secara le,ngkap.

_As-Suyuthi mangutipnya darinya ddamAd-Durr 3: 353 secara ringkas, prt, hroya
redaksi yang dikutip disini saja.

i_
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$S A$:qj r:t,i,:;fi 5A,1$ "i:i i, y
{@ "g;$

(Kami mencerital<orJ l<epadfrnau rdsdh yolng paling baik
ilengm nrewahytilran N Qur'anlnilepadannt ...)

(Qs. Yusuf ll?lz 3)

683- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari jalur 'Aun bin

Abdullah dari Ibnu Mas'u4 ia betkata:

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kalau saja Anda mau

menceritakan suatu kisatr kepada kami."

Matra turunlah alafi *;rt'{A,n$"ifr i, (Kami

menceritakan fupafumu kisah yang paling baikl . rc83)

* - Ad-Dtn 4; 3. Ath-Thabari mcriwayatkan dalam ,t/ Jami' 15: 552 dengan
redaksi )rang sema secara panjang lebar, dari 'Aun bin Abdullah tanpa menyarnbungry,a
sampai Ibnu Mas'ud (tidak mcriwayatkanya s*.ara Maushu[).

Ibnu IGtsir mcngutipnya drinya dalun At-Tafsir 4: 295, dan As-Suyrthi dalam Ad-
Dun4:3.

Al Wahidi juga meriwayatkannya dalarn Al Aibab: 274 tanpa menyambungnya
sampai Ib,nu Mas'ud.
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iy iU'; ;5{'65-J 6,@ 6-ys,) i[;S'--rfi;

43r Fry ij"ai'ay"{ A bg},ArA
4 H_; *r-u,ii ** 4 6J$i_5 4; l:1;- Alg

pS.Lti,t 6r{t {F qtrt K+fr ;r; ig €tg;

{@ "',vt1
(Un3cr;lahl,l@tiksYusaf berl<atal<epadaayahrrya,,,Wdlwi

ay &lru, sesznggu lwry o Alu bermfunpi melihot s ebel,as
binung, matalwi dmbulan; l<ulilwt senilatryd n$ud

lepadalcu,u Ay aW a bql<ota, uHai analdcu, i anganlah t<firw
ce,rital<m mimphrru itu W adfl s audar * saudm anrw mat@

m,er el<n menhnt rn.al<ar [untttk menrbhw.sat<anl rnu.
Sesnnggzhnya ryaitan itu adalah nuusrth yolng nyaubosl

rnnorrusia-n Dorrt drrlnikifrrtlah Tulwunu, nwnilih l<onuu

lwnrk nmiaili Nabil dm diaiarl<an Nyc l<epadmrut
sebalwgiarr dfrri tdbir mimpi-mimpi darJ disenpwnalun

Nya- nilonat N y a lccpailanru dan kep ado l<eluarga y a, qty',,
sebagaimana ilia telah menyanpurnalcmr nilmat L{ya

lnpada ihn orangwalnw sebehtm itu, [yaiht] Ibrahim
dm lshak sesunggalvqa Tuhanrru Matw m,mgetalwl lagi

MalvBiiakana...) (Qs. yusuf UZlz 4.6)

684- Al Hakim: Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepada karni,
Muhammad bin Ghalib mernberitahukan kepada karni, Muslim bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada
kami dari Abu Al Ahwash, ia berkata:
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685-

Asma'bin Kharijah pematr meirgetuk pintu Abdullah bin Mas'ud

lalu berkata, uAku adalah cucu syeilfi-syeil{r yang mulia.' Mal@

Abdullah bin Mas'ud bcdrata, 'Ifii adalah Yusuf bin Ya'qub bin

Ishaqbin lbrahim:"(o0

{@ ... t"s3il, eil+z #i;S y
(Dan nsela n:,rrrrfilrarl Yrr*f dagon horgo yolttg rrwtah,

yaitub"boapa dir}rrlrr sorc ...) (Qs. Yusuf lL}lz 20)

686-

Al Baghawi: Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud: o;afang murah)

maksudnya adalah ttn6.5.(6ts)

Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hammani menceritakan kepada karni, ia berkata: Sfrik
menceritakan kqada kami dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari

Abdullah: i3:i5'eila;fii,;53 (Dan mereka meniwl

Yllsuf dengan lurga yang nitrah, yaitu beberapa dirham saia)

)akni,20 Dirham.(6Eo

* - Al Mustadra*2: STl.Iarnenilainya slahih dan dipcrkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suytrttri mcngrtipnya drinya dslarlf. Ad-Dun 4: 19, d8lt dari Ibnu Abu Hatim.

Di dalamnl,a discbutkan: "lshaqDzabihullahbin lbratrimKfralilrllah." Lihat surah Ash-

Shaaffaat ayat 101-102.
ut - Ma'alim3:221.M - Jami' 161 13. Ia juga mcriwayatkannya dari lbmu '$[aki' dari Humaid bin

Abdurrahman dari Zuhair dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dengan redaksi.'

"Sesungguhnya Yusuf dibeli ..."
Al Hakim meriwayatkannya dalam ll Mustadrak 2: 572 dari Abu Abdullah

Mnhanrnad bin Dinr AI 'Adl dari Ahmad bin Nashr dari Abu Nu'aim dari Zuhair dari

Abu Ishaq. Ia menilainya shahih dan diperlarat oleh Atlz-Dzatrabi. Ia menanrbahkan di
dalanmya jumlatr kcluarganya yang masuk kc Mesif yang kcluar darinya bersama Musa

AS. Tentanghal ini akan dibahas pada surah Yusuf ayat 99.

As-suyrttri meirgutipnya dri keduanya ddam Ad-Dun 4: ll; dan dari Ibnu Abu
Syaibatr, Ibnu Al Mrmdzir dan Ath-Thabarani seperti riwayat Al Hakim.

Al Baghawi meriwayatkann),a dalun Al Ma'alim 3: 22l.Ia menarnbahkau Malo
mereka membagi-bagikannya dua dirham dua dirham.

Al Qurthubi juga meriwayatkannya dalarn Al Ahlcam 9: 155 .

Ib'nu Al.Jauzi men)€butnya dalamAz'kd4: 196.
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6 :# LiF,eiA 4i7l lnt u'":i,i,sii J6 y

{@ ..-(,{ii-
(Dan ot6rg Mesir y mg nlrrrliful@a Bql<na l<epado

isterirrya;,B,erillurrilahkepadalr',yotemQattdnJloyananl
yang baik, Erlleh id fu bernarttoat Wada kita ...)

(Qs. Yusuf lLZh 211

687- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

ayahku menceritakan kepada kami dari Suffan dari Abu Ishaq dari

Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia berkata:

Manusia yang paling ahli firasat ada tiga: Al 'Aziz k:W berfirasat

ty:apqy"f$ 4s*92yry q*apkepadanya, t*,*L'i
l-tl_2 iojiS jl \:.niu'g Ol {!r".e (Berikanlah kcpadanya tempat

[dan layananJ yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita

atau kita Wngut dia sebagai anak), Abu Bakar ketila berhrasat

tentang Umar, dan perernpuan )ang mengahkan, ayTr;i5t,;rV-
Ug?tgi d;fr i I(Ya bapaktu ambittah ia sebagai orans
yang bekerja [pada kitaJ, Karena Sesunguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekcrja fpada kital ialah orang yang

hrat tagt dapat dipercaya)@l

* - Jani'16; 19. Ia juga.nmiwayatkannya dari Ahmad bin Ishaq dari Abu Ahmad
dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu lJbaidah dari Abdullah deirgan redalsi )rang sam8.

Al Hakim meriwayatkannya,dalanAl Mwtadrak2:345 dad Muhamrnad bin Shalih
bin Hani' dari Al Husain bin Al Fadhl dari Zuhair bin Halb dari Wdd' dari Suffan dari
Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dengan redaksi yang sama dengan perbedaan pada
urutrnn),a. Ia mcnilainya shahih dan diperluat oleh Adz-Dzahabi.

As-suyuthi mengrrtipnya dari keduanya &trlatn Ad-Drr 4: ll-12; dan dsri Sa'id bin
Manshur, Ibmu Sa'a4 Ibnu Abu S'yal:b8h, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatirq Ath-
Thabarani dan Abu Asy-Syaikh.

Al Baghawi mcriwayatkannya dengon redalci )rmg sarnr dalam ll Ma'alim 3: 222,
Ar-Razi dalam lI Mafatih 5.' ll3, Ib,nu Al Jauzi dalam Az-Zad 4.' 198, Al Qurthubi
dalan Al Ahkan 9.' 160, &n Ib,nu Iktsir dalam lt-Tafsir 4:306 dari Abu Ishaq dari Abu
LJbaidah. Ia meirgrrlurgnya, 6: 239 pada surah Al Qashshash ayat 26 dari Sulnn Ar-
Tsauri dari Abu Ishaq.

Tdfsir lbnu^las'ud,



7;-'fi ,'",;i'onsxri,r.$ff \
ll Md,atanato*,*t9,,;*#*titwnrya,mset<a
ll tcnswrJle4adn [l<eelolun ruPalnyd, ilan nqela mel,,lg,i

I tiait tar'rsar,ya dartbed,nta, "lvlafir Sainfitma Nlah,Ini
ll U"l@ilahn,arnnir-...) (Qs. Yusuf [12]:31)

ll 688- Ath.rhabari: Mffi ,#ffi;ffi1n1=iT.f'j,
ll Sufian menceritakan kcpada kami dari Abu Ishaq dari Abu Al

ll er^*ash dari Abdullah, ia berkata, 'Yustif dan ibunya diberi

|| sepertiga keelokan (ketampanan/kecantikan).u(6tt)

ll ut9- Ibnu lgtsir: Abu Ishaq meirgatakan (meriwayatkan) dari Abu Al

ll Ahwash dari Abdullah, ia berkata, 'Wajah Yusuf seperti kilat.

ll Apabila seorang p€r€mpuan mendatanginya untuk suatu keperluan,

ll ia meiruhrp wajahnya lrar€lna L{rawatir pcr€mpuan tersebut akan

ll 

tersodadensann),4.'(@)

ll Ar-Rszi juga margrlangrya &lam rt Mafatlh6; lo3 pada alat ),ang sama soc,ara

ll 
**T?Ll 

t6: 79.ra juga mcriwayatlonnp 16: 80 dari Muhammad bin Al
ll Uotr*na dari Mtfianrmad bin Jalfar dari Syrbatr dari Abu Ishaq. Dan juga dari Abu Al
ll efr*ash dcngan redal6i, ,Dibagi-bagikan (uang) untuk Yusuf ...." Dan juga dari Abu

ll f*"ib d"ri Waki'; dan dari lb,nu Waki' dari ayatrnya dari Suffan dari Abu Ishaq dengan

ll redaksi, "...sepcrtigakeelokan(kaampanan/kecantikan)makhluk'
ll fUnu I&tiir mcriwayatkannya dalunAt-Tafsir 4: 312 dari Suqnn Ats-Tsauri.

ll ls-suygthi me,ngutipnya dalunAd-Dun 4: 17 dari Ibnu Sa'ad, Ib,nu Jarir, Ibnu Abu

II ff"tirq Abu Asy-Syaikh dan Ath-Thabarani dengan redaksi aslinya. Ia jryga mengutipnya

ll a*i Ibnu Al tvtrurazir,Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani dengur redalsi; "... keelokan

ll O.ar.panan) fisik manusia dalam rupanya, putihnya dan lain-lainnya'"

I L ' 6E' - tafsir 41 312. As-suyuthi rnengutipnya dalan Ad-Durr 4: 17 dari Al Hakim At-

ll ' Tirrnidzi (dalam Nawadir Al Ushul), Ibnu Al Mtmdzir, Ibmu Abu Hatim, Abu Asy-

ll :,mr"f Ath-Thabarani dengan redaksi, "Ia menutup mukanya" sebagai ganti

il 
rwsirlb*u\ras'ttd



# j'rfi-rt";'1 -,t{J -eL-6fr J6 irS i;li'e, JL3j y
c4 ir,i,ht 3U tr, €S'ij, J; -,*j e; f{l J6j

$ $41,#!.i. @ i*,s'n inj $i*h
u ffii LLlfi, $-xi ll$t vlr?* x: #Ka

{ G} oq 45 sa"$i,*ti',# -LY
(Darrbqsarna dmgan dia mastrk pulake dalam pmiara
ihn orang perruda. bqkataloh sdlah seororng dimttara
l<eihnrrya: "Senrngguhny a Alcubrnfunpi, bahwa Alu

tnstnsas atrrggutr." Dan yarry lainrga bedatq
"Sesnngguhny a Al<ubanimpi, bahwa alu menrbowa roti di
aaskepalala4sebalwgionrryailimal<anbutttng."txldll<rrrrlah

kepadrl<rrlrri u'birnya, al<mi
l<mu tcnnantk orang.arcmg ydng panfui [flw:u/birlglrJ
mim{,i[... Haikeilila pengtr,uni Wiaru, "Ada1un salah

srlofimg ilimtmo l<anu befin, alcm mefl$qi mhwman
tumvryd ilenganlrhanw; adapun yarJg seofimg lagi rnral<o io

akfrrr ilisalib, lalu bunmg memalm sebagian ilmi
l<epalanyaTelahdiputuslcmperil<arayolngl<anwfuthn

rnmmyalcanrryafi<4adalcul"l
(Qs. Yusuf U21:.36 dan 41)

690- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Umarah dari Ibratrim dari
Abdullah, iaberkata:

Kedua teman Yusuf tidak bermimpi. Keduanya hanya pura-pura

bermimpi untuk menjajaki ilmun1a. Salah seorang dari keduanya

ffi;ti.*-,TiJitffiYi,'dffiTtr-*f:;"u'

&f;fulbwlvlas'ud

t

arb



{4r;iTg"" yang lainnya berkata, "sesunguhnya Aht bermimpi,

balwa Afu membawa roti di atas kcpalaht, sebahagiamya

ditnokan furwg.' boikanlah kcryda karrti tabirnya;

Sanugguhnya kani ffiq fumu teruwsuk orang'orangy(ng

pantui [manabirku ninpi]) ia groj-anab ,l5L16i;4[#5-- 

-*Y ;,:'i,fil LLltl $4 3391 €Yt-93' !;5,# - 

@ai 
- 

trctu
pangftmi panjara, 'Adqtn salah seorang dinrttou kanru berdua,

akan memberi mintntan nanfiya dengan trlunar; adapn yang

seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian

dari kepalanya') Setelah Yusuf mentabirkan mimpi keduanya,

maka keduanya berkata, "sebenarnya kami tiqak bermimpi apa-

apa." Maka Yusuf berlcata: AI"FS *.rtJn';f!|,# (Telah

diputuslan perkara yang lcamu berdua menanyakannya

' [kepadafuJ) Sesuai yang ditabirkan oleh Yusuf 65.(0eo)

@ - Jami' 16; 108. Ia juga meriwayatkannya 16; 96 dri Ib'nu Waki' dan lbnu

Humaid dari Jarir, sampai redaksi, nUntuk menjajaki ilmunya (mengetes ilmunya)" pada

surah Yusufayat 36.

Ibnu Katsir juga mengrrtipnp di tcnpat )'ang sama ddanAt'Tafsir 4:314.
Al Baghawi meriwayatlcannya ddur.Al Ma'alim 3; 230 dcngan redaksi )ang sama,

Ar-Razi dalam lI Mdatih 5: 126 deirgan reda}si yang sama, Ib,nu Al Jauzi dengut

malrcra ),ang sarna Marn Az-fud 4: 222, dan AI Qurthubi de'lrgan malora )'ang sama

dalarnAl Altlwrz 91 189,190.

Ath-Thabari juga meriwayatkannya 16: 107-108 dari Muttarnmad bin Basysyar dari

Abdurrahman dari SuSzn dari Umarah dari Ibrahim secara ringlos dengan redaksi,

"Dua orang yang masuk p€njara berkaa kePada Yusuf; "Sebenamya l<anti tidak

bernrimpi apa-apa." Maka Yusuf berkata "Telah diputuslwn perkara yang ksnu bqdua
menanyalannya (lepadala).".Ia juga meriwayatlannya dari Abu Kuraib dari Waki'; dan

dari Ibriu Waki' dari ayahnya dari Sutmn dari Umarah. Redal6i awalnya, nSetelah

keduanya mengabarkan kepada Yusuf, keduanya berkata, "Sebenamya. karni tidsk
bermimpi apa-apa ...." Dan juga dari Ibnu Waki' dari Mtrhanunad bin Fudhail dari

Umaratr dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah deirgan redalsi yang sernalma

dengannya.
As-Suyuthi mengutipnya darinp duliun Ad'Dtn 4: 20; dan dari Ibnu Abu Syaibah,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh deirgan redaksi lang sernakna

dengannya.-n if*i- meriwayatkann),a dalam Al Mwta&ak 2: 346 dari Sfikh Abu Bakar

Ahmad bin Ishaq Al Faqih dri Muhammad bin Ghalib dari Musa bin Mas'ud dari

Sufyan dari Umarah bin Al Qa'qa'Adh-Dhabbi dari Ibrahim dali Al Aswad de,ngan

redaksi )a1g sama secara ringkas. Ia menilainya shahih. Ia juga meriwayatkannya 4r

395-396 dari syaikh Abu Bakar bin Ishaq dari Musa bin Ishaq Al Khuthami dari Washil

bin Abdul A'la dari Muharnmad bin Fudhail dari Umaratr bin Al Qa'qa'dari lbrahim dari

Tafsir lbnulr/rrrs'ud,



SiJ E @ "uy$ K eff;t 6,;!J[ ('ti. U t! ]
{@ -i;'F};r:t

(Mueka ful<*to, "W ahd oy ah l<frrrJL mohonloutlah mqun
bogi r@nri terhailop ilosdosa l@i, sesnnggzhny a lrani

ailalahorurg.ororJgyangfutsalah[bqilosa]"Ya'qrlfl
Wita, u Nu al<atr nenwhodrrn @nW Sagfuil lnpdo

Tuhmn/r;n..) (Qs. Yuuf ll}lz 97.98)

691- Ath-Thabari: Ibnu Walci' menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kqada l@rni dari Abdurrahman bin
Ishaq dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Mashd: i;{t
$F (Afu akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanh)
ia berlata, *Ia (Ya'qub AS) menundanya hingga wakttr rrtr*.n(5el)

Alqarnrh dengan redslci )ang sama sccara ringkas. Ia manilainya shahih dan diperhat
olch A&-Dzahabi

Al Baghawi mcriwayatkannya ddarn Al Ma'alim 3: 234 sccara ringkas.
Ibnu Katsir mcriwayatkann)ra &lam At-Tafsir 4: 316 dri Ats-Tsauri dari Umaralt

bin Al Qa'qa'dari Ibrahim; dan dsn Muharrund bin Fudhail dari Umarah dari Ibrrahim
dari Aloamah.

@t'- Jami'16: 262.As-suyuthi mcngutipnya darinp &dranAd-Dur- 4:36;dan dari
Abu Ubaid, Sald bin Manshur, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani
de,ngan rcdalsi )ang saxna.

Ibnu Katsir juga mcriwayatkuurya dcJLun At-Tafsir 4: 334 dengan redaksi png
s8ml.

Ibnu Al Jauzi menpbutsrya dalamlz-fud 4: 287.
Ath-Thabari meriwayatkannyr dcJ,an:i,l Jami' 16:261 dalam sebuah kisah dari Abu

As-Sa'ib dari Ibnu Idris dari Abdurralman bin.Ishaq dad Muharib bin Ditsar, de,ngan
redalcsi, "Pamanku datang ke masjid. Lalu ia mendengar ada orang yang berdoq 'Ya
Allah, Engkau mcmanggilku dan aku mc,njawab, Engkau meiryuruhku dan aku ta8t..Ini
adalatr waktu sahur, maka ampunilah aku." Katanya melanjutkanr Aku meirdengarkan
suara tersebtu. Ternyata suara tersebut berasal dari rumah Abdullah bin Mas'ud.

Lalu ia meiranyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang hal tersebut. Maka Ibnu Mas'ud,
menjawab, "Sesungguhnya Ya'qub AS menunda doa untuk anak-anaknya sampai waktu
salrur deirgan ucapann),a, "Aht alcan menohonlcan ampun bagimu lcepada Tuhanht."

Ibnu Katsir mengutipnla darinya dalarn ArTafsir 4: 334. Di dalanrrya disebutkan,
"Umar datang ke masjid ....'

Tclbir tbnulrtlds'ud



{ @ )!-A AWsr J-ri- i?tW'ffi Y
(Mdro tatl<ald nsela n.asuklle [tun$t] Yun$: Yusaf

muangl<nl ib"bapury(t ...) (Qs. Yusuf lLZk 99)

692- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan k€pada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepada kami dari Israil dan Al Mas'udi dari Abu Ishaq dari Abu

'Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, uBani Israil masuk ke Mesir

dalam jumlah 63 orang, lalu mereka keluar darinya dalam jumlatt

600.000 orang. Israil berkata dalam hadits (riwayat)nya: 670.000

orang'((692)

{ @ ;4i $6 rU &";'f \yY}!s -,5*j" -,iin it y
(Katnl<mrlah, ulnilohialor- [asamn] lil, AI<u dq orang'
otdrtg yang mengilutilcu mengaiak tkrrnwl kepsdn AJllah

ilenganLuiid, yorng nyortal (Qs. Yusu{ ll2lz 108)

Al Qurttrubi meriwayatkan kisatr ini dalam ,{/ Ahlwm 9: 263 dai Sunaid bin Daud

dari Hisyam dari Abdunahman bin Ishaq dari Muharib bin Ditsar dari pamannya dengan

redaksi yang sama. Lihat surah Aali Irraan ayat 17.
@ - Jami'16: 276.Ia meriwayatkan bagan darinya dari Ibnu Waki'dari Amru dari

Israil dari Abu Ishaq dari Abu 'ubaidah deirgan redaksi, "Keluarga Yusuf keluar dari

Mesir dalam jumlatr 670.000 orang. Matca Fidarm berkata, 'sesungguhnya merelu (Bani

Isrdil) benar-benar golongan kccil.) (Qs. Asy-Syu'araa'[26]: 54)

Al Hakim meriwayatkannya daltrnAl MwtadrakZ: 572.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya dEtrian Ad-Dan 4: ll dan dari keduanya.

(Takhrij dua riwayat ini telah disebutkan pada strah Yusuf ayat 20). Redalci awalnya

adalah,- Yusuf dibeli seharga 20 dirham. Di dalannya juga disebutkan, 'ketika
keluarganya mengutus mereka ke Mesir, mcreka berjumlah 390 orurg; kaum laki-lakinya
para Nabi dan kaum perenrpuan orang-orangShiddiqat."

As-suyuthi mengutipnya dalarr, Ad-Durr 4: 35 dari ttnu Al Mrm&ir dan Ibnu Abu

Hatim pada surah Yusuf ayat 93 tanpa menyebutkan harga penrbeliab. Di dalanurya

disebutkan, 'Mereka datang ke Mesir dalamjurnlah 93 orang .'.'"
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 4: 289 secara ringkas. Di dalamnya

disebutkan. "93 orang."
Ibnu Katsir meriwayatkannytdalamAt-Tafsir 4: 337 dari Abu Ishaq As-Subai'i dari

Abu Ubaidah secara ringkas. Di dalanrrya disebutkan, "63 orang."



693- Al Baghawi: Abdullah bin Mas'ud berkata:

Barangsiapa )xang hendak mengikuti $ejalc orang lain), hendaklah

ia me,ngilarti jejak orang-orang yang sudah meninggal. trGrena

orang yang masih hidup tidak akan aman dari fihah. Mereka
adalah para Sahabat Nabi Muhammad SAW. Mercka adalatr yang

terbaik dari umat ini; pahng baik hatinp, paling dalam ilmunya,
paling sedikit bebannya. Allah telah mernilih mereka untuk
menemani Nabi-Nya d"lryn menjalankan agama-Nya. Maka
kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak-jejak mereka, dan

berpegang teguhlah dengan aldilak dan sirah mereka semampu

kalian; karena mereka berada di atas petuqiuk yang lurus.(6e3)

Ft;r+ O+4 i #r:,f, ff;l dG# tiL,ft \
{@ cfr

(SehinggcapabiloparaRo$rlfidaknemwryaihmapan
lasi [tentansl<elmrrlwt mqelo,l ilm tclah neyakinibahwa
msela tclah diilwalcm, ddntdah kcpadn paraRssrl ihr

pettolongorrrl<ffii...) (Qs. Yusuf UZlz f 10)

694- Ath-Thabari: Ibnu Basla)rar menceritakan k€pada kami, ia berkata:

Muammil menceritakan kepada karti, ia berkata: Sufian
me,nceritakan kepada l<ami dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha
dari Masruq dari Abdullah:

Balrwa ia membaca:'At2=3 #WJ!56fr#tiLit
(Sehinga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi

[tentang keimanan mereknJ dan Telah meyakini bahwa mereka

Telah didustakan ) secara taW{if.

o' 
- Ma'alim3:262.

Tdsir lbnul\/tds'ud



[6ss

Abdullah berkata: dialah )rang tidak ,,r1".(6er)

Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Fudhail menceritakan kepada kami dari Jatrsy bin Ziyad Adh-

Dhabbi dari Tamim bin Hadzlam, ia berkata: aku mendengar

Abdullalr bin Mas'ud berkata tentang ayat ini: l:l-St Agt$L&L
li,tLL#W3 gehingsa apabila Para Rasut tidak

mempunyai' harapan lagi [tentang keimanan merekal dan Telah

meyakini bahwa merekn Telah didustakan) ia berlcata, "Para Rasul

putus asa akan keimanan kaumnya, lalu ketika masalahnya

diperlanrbat kaumnya menyangka bahwa mereka telah didustakan.

(dengan takhfiffas)

o - Jani' 16.' 305-306. h juga meriwayatkamrya darinya dari Abu 'Amir dari

Su$nn dari Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha.
Al Q,urthubi mcriwayatkur qiraatrya ddarn Al Ahlam 9: 275, dan Ibnu Ibtsir dalam

At-Tafsir 4:348 dari Su$ran Ats-Tsauri dari Al Atnasy dari Abu Adh-Dhuha.

As-suyrthi meirgutipnya ddam Ad-Durr 41 4l dari Ibnu Mardawaih dari jalur Abu
Al Ahwash seoatzmarfu'.

@5 - Jami' 16; 303. Ibnu Katsir melrgrrtipnya darinya ddan At-Tafsir 4: 349, As'
suyrthi juga meirgutipn)ra darinya dzlan Ad-Durr 4; 4l; dan dari Abdunazzaq, satd bin
Manshgr, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh dari Tamim bin
Ha&lam. Ia menulis dplian Ad-Durr 'bin Haram", dan ini adalah salah.

L-

Tabtulbn:a Malry'.



c SURAHAR-RAD O

{ @'ifi j t, fr;iii."* *t i:i *.VW A y
(BaS, nan:usia ada nwlail<f,t moilailcat yang selalu

rnmgiLutirJyabugilirarr,dirnulcndorJdihlalcmgrrya,
nrqelameniaganya atas pelintah Allah ...)

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 11)

696- Ibnu Harrbal: Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Suffan

bin Sa'id Ats-Tsauri menceritakan ke,pada kami dari Manshur dari

Salim dari Abu Al Ja'ad dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'F: A-S 6t ll 9t b'& V

;ub *."J6(iir i,('rr r,'fi iri iir Jh6-utiri'6',r+t *$. it
j*, lf ei]\li (Tidai seorani prn dari kalian *canti ia bersama

}oii"-nj" dari golongan rualaiknt dan iin." Mereka bertanya,

'Anda juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aht iuga;
hanya saja Allah menolonght sehingga ia mast* Islam dan tidak

menyurahlat kccuali yarng 6oi1rn1$t0)

o - Al Musnad S: 293-V94.Ia juga meriwayatkannya 5; 306 dri Abdprrahman bin

Mahdi dari Sufyan dengan redaloi, 1'Akan dikuasakan rmtuknya Qarin Jin dan Qarin
Malaikat,. Dan juga S: igS-ZlA dari Yatrp &ri SuSan tanpa kata 'lSehingga ia masuk

Islam,'. Di dalagurya disebutlon, "Yang benar' scbagai ganti "Yutg baik". Dan juga 6;

182 dad Ziyad bin Abdullah Al Buka'i dari Manshur dari Salim deirgan rcdaksi yang

sama tanpa kata "Dari golongan malailot."
tvtuitim meriwayatkannya dalam Shahih-tyt 4: 2167-2168 dtri Utsman bin Abu

S),aibah dan Ishaq bin lb,rahim dari Jarir dari Manshur dari Salim seperti riwayat Ziyad.

la juga meriwayatkannya dari Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basyslar dari Abdunahman

TofstulbnuMas'u.d



V$ ri:: $ Jt(, 614%-$ il\a 4: -,(1fr O iil y
{ifiA 6rLKffr"$t'$LKlvt) r{, 5'{L,=(q 16 c A; i" rri.(4a7. 't

9c 'tI 
U;6 $t i€* {, ii tll fr"Jyr$j 35iiK$;;61fric$fu+5fit:

{@ bfil.\
(Ntdh Telah merur1},,ttlalrr air [lwianl dffilo,ngit, ffila
rnengalirlah air di lrlrtah'lefiihah nemmn uh'narwry a,

mul<f, arus i/lrt nwrtawabuih yrng mmgatrtang. Dafl dmi

apa ilogartl yang mqelatebw dalof,rr api un,/ttk me,,f'Dt/,olt

i";',i,[* atctu alat aht, ada tpulal builurya seputibuih
,iru iar. Derikiantah Nlah menhnt pmtmparnaan tbagil

yangbenar dan yangbathil. Adaryrbuih iA+ al<anhilartg- 
sibagA sentrt/;rt yarrg tak adthatgarJyd; adapurt yar'g

,rr"nAui monfaat lnpado tnamsia' n,f,l<a io tctap dt

bwni...) (Qs. Ar'Ra'd [13]: 17)

6g7- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh mengeluarkan

dari jalur As-Suddi -dari Abu Malik dan Abu Shalih [dari Ibnu

Abbas dan daril Murrah dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: 6r4W Jt13 (Ua*o mengalirlah

, air di lembah-lembah menuntt uhtrannya): Ia berkata, uAir

mengalir di tanah (lembah-lembah) hingga menetap di suatu

tempat. Di atas air tersebut ada buihnya lalu buih tersebut diterpa

angrn hingga lenyap di sekitanrya dan mengering sehingga tidak

bin Mahdi dari Sutnn; dan dari Abu Bakr bin Abu syaibah dari Yatrya bin Adam dari

t{..- bin Zuraiq; keduanya dari Manshur dengan reda}si rylq-sqP' Dalam hadits

Suffan disebutkan,l'Dikuasalcan untuknya qarin Jin dan qarin Malaikat.'
" 
Ibnu Katsir mengutipnya ddan At-Tafsir 4: 361 dari Ahmad dan Muslim dengan

sanad aslinya, dan dengan reda}si Muslirn dari Su$'an'- 
e.-Sul.ifri.*gitipnla dalamAd-Dtz 6; l8 pada surah Az-Zulhruf ayat 36 dari

Muslim dan Ibnu Mardawaih dengan redaksi )'ang sama'

Tafsblbnulvla,ud



bermanfaat bagi siapapun. Sementara airnya masih tetap ada dan

bisa digrrnakan manusia untuk minum dan menrberi minum ternak-

t€mak mereka. Sebagaimana buih yang lenyzp dan tidak berguna,

maka begltu pula kebatilan yang akan sirna pada hari kiamat dan

tidak akan bcrmanfaat bagi orang yang mclakukannp. Dan

sebagaimana air bermanfrat, maka beglhr pula kebenaran yang

akan bermanfrat bagi pclakunya. Inilah petumpamaan png dibuat

oleh Allatr SWT.u(oa

{ @,*ftit ; :*;"14i r^ii.v':'r V.4
(Nl,ah mengharyl<mt apa yorng dia l<ch.endaki dmt

rnaretapl<an [opa yar]g dial<ehendal,il, ilfiJ di sisi,Ny*lah
t erddpat ffi*.flt W tutdhwD

Al Baghawi: Dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata"

'Allah me,nghapus kebahagiaan dan kesialan, r€zki dan ajal, dan

menetapkan apa )rang Dia kehendaki."(ot)

Ath-Thabari: Amnr menceritakan kepada kami, ia bcrtata: Waki'

menceritakan kepada kami, ia bertata: Al A'masy menceritakan

kepada kami dari Abu Wail, ia bertata: . , .
Di antara doa yang banyak diucaplcannya adalah: t# 'ris ilf iiii'
*3i 6 iAt'$J,{ ,gi$it;5 tgg l*'o1j ,,r3i,5 r$t1ul;,6'J4t'l
vuSir tl E*i r>{i5 qVaAllah, jika Engkau menetapkan untuk

kami termasuk orang-orarlg yang sial, hapuslah ketetapan tersebut

o -Ad-Dn4t ss.o - Ma'ali^ 41 22. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan malara png sama dalam I z-Zad 4:
337.

Al Qnr0rubi m€n)rebutn),a ddamAl Ahlum9:329'330. [abcrkata,'SeP€rti ini tidak
bisa didapati dengan Rclu, alon tetapi secara Tauqifi. Jilra tidalq maka ayat ini bctlaku
umum rurtuk senrua sesuatu. Inilah pcndapat ymg paling l<ui4wallahu A'lam,Petdryat
ini diriwayatkan dari Umarbin Khattab dan Ibnu Mastrd (dan lain-lainnya)."
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dan tetapkanlah rmhrk kami termazuk oftxrg-orang yang bahagia.

Jika Engkau menetapkan rmttrk kami termasuk ofimg-orang yang

batragia, tetapkanlah ketetapan tersebut. Karena Engtau me,lrghapus

apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan [apa yang Engkau

kehendakil, dan pada sisi-Mu terdapat Urnrnul Kitab llauhul
MaJhuzhl).{6lo)

700- As-suyrthi: Ibnu Abu Asy-syaibah (dalam Al Mushannafl dan

Ibnu Abu Ad-Dunya (dalam Ad-Du'a) meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud:

@ - Jami' 16: 481. Syakir berkata' Perkaraannya' "Di urtara doa png banyak
diucapkannya", dhamir di dalanurp kernbali pada Abdullah bin Maslrd. Ia jug
meriwayatkannya dui Abu Kuraib dari 'Atstsam dari Al Atnasy dri Syaqiq dengm
redahi yurg sarna.

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalamr At-Tafsir 4: 390, dan As-Suyuthi dalat Ad-
Durr 4: 67.D1 dalanrrya disebutkur: "Dui Spqiq bin Abu Wail", ini salah, lrarena

Sf,aqiq adalah Abu Wail'
Ath-Thabari menjelaskan penisbatm doa ini lcpada lb,nu Mastrd dalam dua atsr

),anC lain. DdaqnAl Jami'16.'483 diriwayatkan dri Al Mutsanna dtri Al Hajjaj bin Al
Mnhal dad Hamrnad dari lGalid N Ha&dn' dri Abu qhbatt &ri Ibnu Masb4
bahwa ia berdoa "Ya Allah, jika Englou me,nulis (mentalcdirkan) untul&u dalant
golongan orarg-omng yang celaka, hapuslah dan tstapkanlatr rmtuklor dalam golongm
orang-orang yang bahagia". Dm juga dari Ahmad dri Abu Ahmad dai S),rik dfii Hilal
bin Humaid dari Abdullah bin Uloim dri Abdqllah, bahwa ia berdog 'Ya Allah, jika
Engkau meirulis (meirakdirloh) untuklo dalam golongm orang-orang yang baheglq
tetaplorlah rmtuklsu dalam golongur orang-ormg 1ang bahagra, krena Engtau
mcnghapus apa )Erg Engkau keheirdaki dan mcnctrykst (apa fang Engfuu kehe,ndalci)."

Ibmu Katsir me,nyebutkan doa ini dengan dua bagiut dan dua sura&tya dalam lr-
Tafsir 4:390.

Al Qurthubi meriwayatkannya ddam lI Ahlcant 9; 330 dengan meirgutip dari Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani dengan redalci )mg sama. As-Suyrthi juga
meirgutipnya dalam Ad-Durr 4: 67 dari mereka dengan redalsi png sama. Ia
meriwayatkannya sebagai satu doa seperti riwayat aslinya.

Al Baghawi menyebutnya dalamAl Ma'alim 4:22-23.
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ffi#ilffix*#,:ffi.fr****J
karunia, Tidak ada Tuhan selain Engkau, sandaran bagi orang- |
orang yang memohon perlindungan, penolong orang-orang yang I
meminta pertolongan, dan pemberi aman bagi orang-orang yang I
takut. Jika Engkau menetapkan untukku di sisi-Mu sebagai oftmg I
yang celaka dalanr Ummul Kitab, hapuslatr namaku dari daftar 

N
orang-orang yang celaka, dan tetapkanlah untul*u sebagai orang I
png bahagia. Jika Engkau menetapkan untukku dalam Unnnul I
Kitab sebagai orang yang terhalang rezkinya, hapuslah ketetapan I
tersebut dan mudahkanlah rezki*u, dan tetapkanlah aku di sisi-Mu I
sebagai orang yang bahagia lagr diberi pehrnjuk kepada kebaikan; I
karena Engfuu telah berfirman dalam Kitab-Mu yang Engkau I
tunrnkan Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan I

r;::r, I;f"x:; #trW da:n di s i s i'Nt a- t ah t er dap u 

l

^ -Ad-Dtrrl,6.
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O SURATI IBRATIIM O

{@ fs'-Y r "A#r cJ&sg }
(D an [inscltlah iugo], tatltalo Tulwnrrw. nemo/r,Jrurlril<an;

"Sesungguhny a iila l<mru brrlvytilr'n, pasti l<f,ini al<fiJ

men$rtah[nilqnot]l<epqdcnw" ...) (Qs. Ibrahim [14]: 7)

701- As-suyuthi: Ibnu Mardawaih mengeluar\an qari IbnuMas'ud:

Aku meRdengar Rasulullah SAW bersabda, 'isiapa yang mernberi

syu.kur, maka tia4 *.rt menghalangi tambahannya,_\uena Allah
SWl berfirman, '#'*5 3H, "{ 

'Fi <il't Sy (Dan

[ingatlah juga], tatkala Tuhanrnu rnemaklutnkan, "Sesungguhnya
jil(a kamu bersyu,htr, pasti kmti akan menambah [nibratJ
kepadamu). Dan siapa yang memberi tobat, malca tidak akan

menghalangi penerimaanqa, karena Allah SWT b€rfinnan: 651'fr
.t'k# 't91ti (Dan dialahyangmenerima Taubat dari hamba-

hamba-Iga) (Qs. Asy-syuuraa lA!: 25)@t)

*3;33 
)6 d s'PE u 65iri; {&11 \

{ @ . .'i'r $ #-V'boi'u 6513
(Belumlcahscnrpaikrlpadrrnwfu ltaorongtcr":cntspbehm
l<onau [yaiail l<autrl Nil]b 'Ail, Tsanwd ilan orang.udng

*' 
- Ad-Durr 4: 71. Lihat suralr Al Baqarah apt 152.
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sesrdah inr.reka- Tiilak ailoyaq nwtgetalwi merela selain
Nlnhl (Qs. Ibrahim [14]: 9)

702- Ath-Thabari: AI llasan bin Muhammad menceritakan kepada kami,
ia berkata: Syabatrah menceritakan kepada lsrni, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun,
ia berkata: Ibnu Mas'ud me,nceritakan kepada kami:

Barrwa ia menrbac-p, { iiiilv bg'u 6-5ist"ffj $o 2
&fi1Ua, Tsamud dan orong-orang sisuaan mereka. tidak ada yang
mengetahui mereka selain Allah) ia berkata, "Orang-orang yang

' mengaku ahli nasab adalah p€,ndusta."o02)

{@ ;+'fie;i,fiV;} #tr?ti
(Tel,ahilatariryrasndqaslrlrclpadonrrtel<a[men$owa]

h*ti.}ztktiyorr.grtyottlalumrl-relo.nenutupl<mttangannya
l,c nwlutnya fitarena kebenciml) (Qs. Ibraahiim tl4l : 9)

703- Ath-Thabari: Muhammad b,in Barysyar dan Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan k€pada kard, keduanya berkata:
Abdurratrman melrceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kqada kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash
dari AMullah: ;gfiOX6Y,;; (latu mereka menutupkan

* - Jani'16: 530. Iajuga dri Ibmu Al Mutsanna iri iehaq rlari
Isa bin Ja'far dri SuSm dui Abu rdrr{ dcngm rcdalci },ang sam8. Dan juga dari Ibnu
Bsslq,ar dari Abdunahmm fui Isrdl dd Ahr Islraq. Dan juga 161 529 dari lb,nu
BasysSm dri Abdur&nm dri$rsru dui Abu Istraq dari Armu bin Maimrm tanpa
menyambrmgnya sarrpai Ibnu Mastrd-

As-suynthi rncngutipnya drinya &lu Ad-Dr.rr 4: 7l-72 dan dari ,Abd bin
Humai4Ibnu Al Mmdzirdm Ibnu Abullatirn

Al Baghawi moriwayatlomya dalun ll Ma'alim 4: 28, Az-Zamddtspri dalam ll
Kasysyaf2:295, Ar-Razi dalunAl M$atih 5: 2l9,Al Qurthubi Marn Al Ahtum 9: 345,
Al Baidhawi dalam ,{l Anvor l: 487 dm lbnu Katsir dalarn At-Tafsir 4: 400 dari Abu
Ishaq (Adalmrgmcnpbutkur "AbuIdraq', dal ini salsh).

{
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tangannya ke mulunya [knrena kebencianJ) Ia berkata, "Mereka

menggigitrya dengan mulutnya karena benci. "o03)

M - Jami'16; 531. Ia juga meriwayatkannp &ri Al Mutsanna dari Abu Nu'aim dari

Su$an dari Abu Ishaq delrgan redaksi, "Mereka menggigitn)'a". Dan juga dari Al
Mutsanna dari Abdullatr bin Raja'Al Bashri dari Israil dri Abu Ishaq dengan redaksi,

"Mereka menggigit jari-jui mereka'. Dan juga 16: 532 dri Al Mutsanna dari Al
Hanrnani dari Sprik dari Abu Ishaq dengan redal<si, "Uj,mg jad jemad mereka". Dan
juga dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhanrnad bin Ja'far dari Syubah dari Abu
Ishaq dari Hubairah dari Abdullah dengan redalrsi, "Meletakkan jari jemaftnlNa di
mulutnya". Dan juga 16; 533 dari Ahrnad dari Abu Ishaq dui Sufimn dan Israil dari Abu
Ishaq dari Abu Al Ahwash dengan rcdaksi, "Me,nggigit ujung jari jemari mereka."
Suffan berkata" "Mereka menggigitrya Iorena benci." Ia meriwayatlon maknanya secara

praktek (pe.agaan) 16; 531 dari Al Hasan bin Yatrya dri Abdurrazzaq dari Ats-Tsaui
dri Abu Ishaq dengan redaksi, "Karena kebe'ncian", dsmikimlah "dan menggigit
tangarm),a". Dan juga 16: 532 dari Al Hasan bin Muhamnad dari Abu Qathn dri
Syrbah dari Abu Ishaq dengan rcdaksi, 'syubah meletsl&an ujung jari jemari kirinya di
atas mulutnya". Dan juga dari Al Hasan dari Yahya bin {Jbadah dari Syubah de'ngan

redaksi, 'Ia mangatakan beginin, lalu ia nrenrasuldsan jui jenuinya di dalam mulutnya.".

Dan juga dari Al Hasan dri 'Affan dariSyrbatr dcngrr rdaksi.'Abu Ali berkata, 'lAffur
memperlihatkan kepada karni." Lalu ia mernasuldm ujug jri jemarinya dengan

dibatanglcn kc dalam mulutrya. Ia juga menyebutlcan bahwa Syubah
mcnperliharkannp demikiut.'

Al Halcim mcriwayatkannya dalam Al Mustabak 2; 350.'351 dari Abu Abdullalt
Muhamnrad bin Abdullah Az-7ahid Al Ashbatrsri dri Ahnad bin Mihran Al Ashbatrani
dri {Jbaidillah bin Musa dri Israil dri Abu Ishaq dri Abu Al Almash dengrr redaksi,

'Mereka mcnggigin),4". Ia jugr mcriwayatkannp dri Abu Zakrip Al 'Anbari dai
Muhammad bin Abdussalam dari hhaq bin Ibrahim dri Abdurazzaq dari Ats-Tsad
dari Abu Ishaq, dcngm redd6i.'Abdullah rlcngEtakm bcgini.Iamanasuklon tangmn)ra
ke dalam mulutnya lalu mcnggigitnya. Idu ia bcrlota' 'Il(cr,cka mcnggigit jad jertri
mereka lrarsna marah". Ia memilainp slnhih dan dipcrloat olch A&-Ilzahabi.

As-Suyrthi mcngutipnya dari keduanya doiiun Ad-Dw 4: ' 72; dan dari
Abdunazzaq, Al Firyabi, Abu ubai4 lbrnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-
Thabarani, dengan redalci, "Ia berkata' Merelo marygigitt)& Dan dalam redalai lain;
Mereka m;enggigit ujurg jari mereka karena maratt tedtadap rasul-rasul m€,reka."

Al Baghawi meriwayatkan makna ini (secara redalc| daJrelm Al Ma'alim 4: 29, Ar-
Razi dalamll Mafatih 5: Zl9,Ibnu Al lavi dalmAz-fod 4:348, Al Qurthubi dalamAl
Ahlwm 9: 345, dan Ibnu Katsir dalam At-Tafsir 4: 401 dari Sufinn, Israil dan Syubah.
Lihat surah Aali kmaan apt l19.
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dt si'?56 -fi €,t,$il'.i $ Mi 363 y
-?i; 6-1 # e # A i,K;3'iL5:!Y, l3.r;;

{@-4r#
(Darrbqktalahqaitarlttrdorlrpolrarathisobltclah
disele-sailcav'SesnqggilhryaNlahtelahrnrlnianjilcmt

kepddnrau ialrii yoritgDxrlrar, ddl Alcrt@ tclah nmianjil<mt
l<cpadnrru tetqi Akrnenyalahirrrrya sel<ali.l<ali tidak ada
kel<uasamrbagilvr.te*aaqnwnelainl<m[sel<edar]Al<u

mrrrry q7t l@w lalu lwru memrral/r'li smtmtl<u)
(Qs. Ibraahiim |l4h 22)

704- As-Suyrthi: Ibnu Abu Sfibah dan Ibnu Al Mundzir mengeluarkan
dari Ibnu \fiast4 ia berlnta, "sesrmgguhnya di antara manusia ada

)ang dihinatan E/Ehn seecrti salah seomng dari kalian
menghinakan onta tmggmgamSra."(ru)

{@ {:ai6.q6L.SqiA
(fiilal<l<ah l@ru. prrilladrl<m Wahnmt /lJlloh tclah

menrhnt perunfinorun l<alimaE yorrrg baik seperti pohan
yorJgbadll$ alwrryotggri/n fut cfurgnya [mmjulans] l<e

lorngitl (Qn. Ibnaahiim U4l:24)

705- Ath-Thabari: ... Ihi Mujahi{ renhg firman Altah: *1, iKK
(Sepeni pohonyorgfui*): Ia bcrtafiN, "S€perti pohon korma.,'

M-Ad-hrr4:?S.

W$rlbwlvlds,ud
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Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada

kami dari As-Suddi dari Murah dari AMullah dengan redaksi yang

sama.0os)

j'€a a*gt )fr6i(o5i5r:s.y
{@ "<A}hirifrU;rr}<il

(AIIoh mencguhlcmt tirnwrJl onfirg'onmg yolng bcriman
dmgan uca1on ydrJg tug& itu dalunrlehidnpart di iltnia
dfrrJ di akhtrott d*rJ Nldh metryesatlcm orang'uang ydng

zhrulim...) (Qs. Ibraahiim lL4lz 27)

706- Ath-Thabad:(? Al llasan bin Muhammad meirceritakan kepada

kami, ia berkaa: Abu Qathn me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Multariq
dari apbrya dari AbdullalU ia berkata, "Apabila orang mukmin

meninggal dtmia, ia akan didudulJcan di dalam lnrburnya lalu

ditanya, 'Siapa Tuhanmu, apa ag,rmamu, siapa nabimu?'Lalu Allah

meneguhkannya sehingga ia bisa menjawab, 'Tuhanku Allah,

agamaku Islam, danNabiku Muhammad SAW.U

Ia melanjutkan: Lalu AMullah membaca: 'l;t(O-iifiq-
rrt$t J€ai tFfi e*91 )if\ Qqian meneguhtran

M - Jami' 16: 571-572, h iuga nriwayatlcannya dcmgan malaranya 16; 57G571

dai Abu Kuraib dari rhalq fui s)T ik dri As-Suddi'
As-suyrttri mengutipnp darinya dalunAd-Dur 4:76; daln dari Ibnu Abu Syaibafu

dan Ibnu Al Mundzir dengan redalsi ymg sama. Redaksinya adalah, nYaitu pohon

korma.tt
Ibnu Katsir meriwayatkannp dalamAt-Tafsir 4: 4ll dari As-Suddi.
Ibnu Al Jauzi me,nyebuhrya ddarn Az-Zad 4: 358.

T$shlbnuty'ras'ud

t#



[imanJ orang4rrang yang berinan dangan Ucapan yang teguh itu
dalam kchi&ryan di dmia dM di akhir$.w)

707- As-Suytthi: Sa'id bin Manshur me,ngeluarkan dari lbnu Mas'ud, ia
berkaa:

Rasulullah SAW berdiri di atas kuburan setelah meratakannya.

Lalu beliau bersabd4 "Ya Allah, tenan kmni telah turun (ke dalam

fufur) fun maningalkan furria di belakangrya. Ya Allah,
teguhkanlah ia kctikt ditanya dot jangan beri cobaan dalam

htburnya dengan sestutu (aznb) yang ia fidakmarnpru)fiW

{@ it,*{6t:;aw4, ..}
(... Dan iilrol@w rn,etryhiamg rnfilmrr dJ;lah, dnaklah

dand kffiw nengfii:ngaharluuya ...1
(Qs. Ibraahiim ll4lz34l

708- As-Suyuthi: Ibnu Abn Ad-Dmya dan Al Baihaqi mengeluarkan

dari Ibnu Mas'ud, ia be*ata, "Sesungguhnya Allah memiliki
karunia terhadap penghuni ne,raka. Seandainya Dia mau menyiksa

'n Jani' (1t6; 
S9Z-598. Sfkirb€rkate "Khabu miMudhtharib karsnaAbdullah

bin Mukhariq tidakjelas, apakah ia As-Sullami atau Asy-Syaibani?".
As-Suyuthi mengutipnya drinya dalan Ad-Dw 4: 79; dan dari Ath-Thabarani dam

Al Beihaqi (dalarn Adzab Al Qabr'). Ia npnambahkm, "Malo kuburannya diperlebar dan
dircnggmgken unhrlorya", scbclum lota, 'I(danya mclrrjutkan: Lalu Abdullah
mcrnbaca ...n. Di dalanrrya t€rdapat tarrbatrm lsin di ddrirnfra yang akan.disebutkan
pada surah Thahaa ryd l?A.Ia juga nrcngutipla dcngrr redalsi )ang sama 4; 3l I pada
a),at )ang sarna dari lbnu Abu Hatirn, Atb-Ttabrmi, dm Al Baihaqi (ddun Adzab Al
Qabr).

Ibnu tr(Oir mcriwayafikmnya ddun At-Tafsir 4: 416 dtri Al Mas'udi seperti
riward aslinva.

1r' et * 706 adslsh atsr tcrat:hir yurg diriwaya&ur Ath-Thabari dari Abtlullah bin
Mas'ud dalam nranuskrip y$S d\-tahqh oteh usttdz Muhsmnad Spkir (Juz 16 yang
sama dengan scbagian juz 13 cctalm ll Morhh'att Al Aninyah). Setelah ini kami
berpegang pada nrmuskrip Al Aniriyah dri alfiir juz 13. Kami membednya kode
dcngon hunrf rrrzr pada juz 13,14,15, fui 16 rintuk rurglrindri pencampuraduld<an
antara naskah-nasloh ini dengpn Juz-juz yang sanra cetalrm ustadz Matrmud Syakir.* -Ad-Dwrl:83.
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mereka dengan siksaan yang lebih keras dari Neraka, tentu Dia

akan mela*ukannya terhadap mereka."(708)

b ,--

bfi b:ff;'LEfi5 i'ii * &1*i 3:';3 ii Y

{@)6i
([Yaiarl panahnri ttlr:til<r|bumi digonti dm'ganbumi yang

i"n a*r'tdenrikiarJ Pulal langit, dan mqala sernnrryo ldi
p odang fUorcy- t bertan@ mengfuD le hadit at Alldh

y ong Malw Elto lrargi MaIfi P el:l'asol
(Qs. Ibraahiim [14] :48)

709- Ath-Thabari,(1 S)rababah menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Israil menc€ritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Amru bin

Maimrm dari Ibnu Mashd: b . -- . -

rentang firman Auah SWr: \W69"{"{$13fri;
([yaituJ pada hari ftetiluJ bumi diganti dengan bumi yang lain dan

[demikian pulal langit) ia berkata, "Diganti dengan bumi putih

bersih seperti pera,k; tidak ada darah yang tertumpah padanya dan

belum pernah dilakukan dosa di atasnya.'(70e)

'o' - Ad-Duo 4: 86.
7@ - Jami, 13: 164 (M)*. Ia juga meriwayatkannyr dari Al Hasan bin Muharnmad

dari yatrya bin 'Abbad ari UarnmaA bin Zaid dari 'Ashim bin Bahdalatr dari Zin bin

Hubaisy 
-aari 

.e,bdullatr dengur redaksi )'ang sarns' Ia me'narrbahkan" "Maka yang

pot"-i kali diadili pada manusia adalah trnrsan daratr (penrbrmuhan)." Di dalanmya
juga disebutkan; Ia aksr dibawa kc bumi putih scperti baturgm !T$ yans berkilaum.

bin;ug" dari Muttarnrnad bin Al Mutsanna &ri Muharmrad bin Ja'fu &ri Syubah dri
Abu-Ishaq dri Annu bin lvlainnm &ngan redal$i ]tmg sarna- Ia menarnbahkm:

'IvIcrcka mcnaengrkan suaa )'ang m€mycru' pandmgar mata nrc'rclo t€rpdor, telanjmg

kald dan telanjang tubuh scraya bcrdiri -Aku mcnduganya mengalakrr.. scbagairnma

merelo diciptakan, salrpai kainsat membasahi mcrcka &lam keadam berdiri-". Dut
setelahnyar 

- 
Syrbatr berlota' Kemudian aku mendcngarnya mengatakm.' Aku

me,ndengar Anrnr bin Maimun. Dan tidak menpbut nama A-bdullah, tapi kemudiall

mengulanginya dengan m€ngatakan, 'Hubairah me,lrceritakannya kepadaht dari

Abdullah.; la iuga meriwayatkannya dari Al Mutsanna dari Muslim bin Ibratrim dari

Syubah dari ,{bulshaq secara ringkas. Redaksi awalnya adala}r, 'Tanah Surga berwama

Tafsir lbnulvlas'ua



710- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Al
Minhal bin Amru dari Qais bin As-Sakan, ia berkata: Abdullah
berkata:

Bumi selunrhnya menrpakan api pada hari kiamat dan Surga di
belakangnya. Gelas-gelas dan bidadari-bidadarinya kelihatan. Demi
Dzat yang jiwa Abdullah berada di tangan-Nya, sesungguhnya

putih kcmilau ...." Dm ju8' dari Al Hasan bin Muhamnad dari Yahya bin Ubadatr dari
Spbah. Di dalarrrp disebutkan, "Kemrmgkinan ia mengatalwr, "Abdullalr berkata",
dan kernungkinan pxrla tidak meirgatakannya. Maka alor pun bertanya ke,padanya, "Dari
Abdullah?" Ia me,njawab, "Alu mendengar Annu bin Maimrm berkata."

Al Hakim meriwayatkannya dalam lI Mttstadrak 4: 570 dari Abdunahman bin Al
Hasan Al Qadhi dari lb,ratrim bin Al Husain dari Adarn bin Abu Ips dri Syubah dari
Abu Ishaq dari Hubairatr bin Yuraim dari Abdullatr secara ringkas, seperti riwayat Al
Mutsanna dari Muslirn Ia juga meriwayatkannya dari Abu Al 'Abbas Muhammad bin
Ahmad Al Mahbubi (di Marwa) dari Sa'id bin Mas'ud dari Ubaidillah bin Musa dari
Israil dari Abu Ishaq dri Anru bin Maimum dengan redaksi yang sama. Ia menilainya
shahih drn dip€rku8t olch A&-Dzahabi.

A+Suyrthi mcngutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 4: 90; dan dari
Abdrrrazzaq, Ib,nu Abu S),aibah, 'Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatinl
Ath-Thabarmi, Abu Asy-Syailh (dalaml/ 'Azhamah) dan Al Baihaqi (dalam Al Ba'ts).
Ia jugq margutipmya s*ua marfu' dari Al Bau-aq Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani,
Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalamAl Bahrr). Di dalamnya disebutkan..Al Baihaqi
berlota, "Y ang mauquf lebih s hahih."

Al Baghawi meriwa)xatkannya dalam Al Ma'alim 4: 44, Az:Zanvlxhsyari dalam l/
Kasysyaf 2: 308, Ar-Razi dalam lI Mdatih 5: 2t18,Ibnu Al lavzi dalam Az-Zad 4: 376,
Al Qurthubi dzlarn Al Ahkam 9.' 384, Al Baidhawi dalam Al Anwar l: 496, dan Ibnu
Katsir dalam lt-Tafsir 4:438 dari Syubatr dari Abu Ishaq, seperti riwayat Al Hasan bin
Muhanmad dari Yahya bin Ubadatr. Ia berkata' "Diriwayatkan pula dari jalur lain dari
Syubah dan Israil dri Abu Ishaq .... Juga diriwayatkan oleh 'Ashim dari Zirr.... Su&an
Ats-Tsauri mengatalon dari Abu Ishaq dari Annu bin Maimun. Ia tidak
mernberitahukamya. Semuanya disebutkan oleh Ibnu Jarir". Ia jugq mengrrtipnya dari Al
Hafizh Abu Bakar N Bazz.ar dari Muhsrnrnad bin Abdullah bin 'ubaid bin 'Aqil dari
Sahl bin Harmnad Abu 'Attab dili Jarir bin Ayyub dari Abu Ishaq secara marfu,. Dan
sctelaturya disebutkan.' Ia berkata, 'IGmi tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya
s*azmarfu' kecudi Jcirbin Ayytrb, tapi iatidakkuat."

Al Qurthubi mcriwayatkannya dalam Al Ahkam 9; 383r "Banyak orang )rang
mengatalcan: Penggantian bumi maupalcan rmgkapan penggantim sifat-si-fatnya"
p€rotaan dataran tinsg dm p€gwugann)ra scrta penrbemtangar tanatr-tanalrrp.
Pendapat ini diriwaplkan oleh Ibnu Mashd dan diriwayatkan oleh lb,nu Majah dalam
Suaan-nya". Tapi aku tidak mcncmukannya dalam Snnaz-n)r&

t-'.' Dcngur bcrakhirnya juz 16 dari Jami' Al Bapn tatrqiq usta& Mahmud Syakir,
malo berakhirlah bagian png ditahqiq. Dan dengm dimulainya atsar 709 kami
berpegsng pada cct" ll Aniriyah 1lang lcanri bcri kodc ninpa& jvz 13-16, sebagaimana
tcldr kami Eaikm scbclunmya.

Tdsir lbnulvlas'ud



seoftmg laki-laki p€nuh dengan peluh fteringaQ hingga telapak

kakinya yang menempel di bumi penuh dengan peluh, kemudian

naik hingga ke hidungnya, padahal ia belum terkena hisab' Mereka

bertanya, uAkibat apa, wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab,

"Akibat melihat (huru hara) yang terjadi pada manusia (saat

itu;.'(ztol

?to - Jani'13: 164 (M). Ia juga nmiwayatkmnp l3r 165 M) dri lbnu Basys;lr

dri Abdurrahmrn dari Abu Su$lm dri Al Alnasy da'i lGaitsarnsh dri Abdullsh

dengm redalcsi ),ang sarni secara ringfras.
-As-suyuthi 

mengutipnrra darinya dalarn Ad-Dun 4: gl secara ringkas sekali.

Redaksinp adalah, "Bumi seluruhnp mcnrpakan api pada harikiamat.' 
-

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalan At-Tafsir 4: 439 dari Al Alnasy dari

Khaitsamatr. Ia juga meriwayatlonnp dari Al Atnasy dali Al Minhal dengan dua

riwayatnya.

TafshlbnuMas'ud @l
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{ @'$i t}'g i Vil'a-51'{;(-!' y
(Orung.orang yarlgl<afu itu suinglali [nufii di altrlrat]
nengingbiwt, kiranya msela itah,ulu [ili ilunio] mmiadi

onmg.orarrgmuslim) (Qs. Al Hijr [15]:2)

711- Ath-Thabai: Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufian
me,nceritakan kepada karri dari Salamah bin Kuhail dari Abu Az-
7a'rd dari Abdullah:

rentang firman Allah SWr: i$illg ivbtjl'"i-*,
(Orang-orang yang lrafi, itu seringkali [nanti di akhirat]
menginginlwn, kiranya merela dahulu [di dunruJ menjadi orang-
orang muslim), ia berkata, 'Ini bagi orang-orang yang masuk
neraka Jahannam ketika mereka melihat mereka keluar dari

nerale.troll)

712- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengehmrkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkat4 'Nabi kalian SAW menyunrh satu dari empat orang

be,rdiri, sehingga tidak ada satu pun yang tcrsisa di neralca kecuali

orang-orang musyrik yang dikeheirdalci Allah. Itulah firman Allatl
swr:'4i l3g i Vb lr-$!"i-Clp 1or*g*ng yang kafir

7tt 
- Jam{ 1 4; 3 (Il[). As.suyrthi rrongutipnp drinp dalarn Ad-Drr 4: 92.

Ibnu tr(dsir rncriwayatkannya dalunAt-Tafsir 4: 42 dri Su$tran Ats-Tsauri.

Tdsirlbrrlvlas'ud
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itu seringkali [runti di atihiratJ menginginkan, kiranya mereka

dahulu [di &nfa] naf adi orotg-orang nnulim)Jg 
tz)

713, As-Suyuthi: Ibnu Abu Hatim me,ngeluartan dari jalur As-Suddi -
dari Abu Malik dan Abu shalih dari Ibrnu Abbas- dan dari Murralt

darilbnuMas'ud-darbeb€rapaorangsahabatNabiSAW:

Tentang firman Allah SWT:'#V'g 1'Vbt-$';;-(:j'
(orang-orangy@'gk$rituseringlrati[nantidialrhiratJ
menginginkan, kirotya nercl@ dahulu ftfi enial meniadi orang'

orang muslim') mereka : Orang-orang musyrik pada

perang Badar ketika leher me'reka terpcnggal dan ditampal*an

neraka pada mereka, mer€ka sangat seandainya

mereka beriman kcpada Nabi Muhammad SAW'('I3)

{ @ 6*Itu tisi (i3 #i e$t; *5\
(Dansesunggulmyc Kat d telahrcn@2takffr gugusan

bintutg.birJt,tr/dtdil,,,r€Iitldffi l<,Enitclahmf,r.ghilasilangit
- 
itu bagi otorlg' (r'rorrtg y 6tg nemmdmrg lrly a]l

(Qs. Al Hiir [15]: 16)

714- As-Suyuthi: Ibnu rvlardawaih me,ngeluartan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, ,'Jarir bin Abdullah berkata: "\ilahai Rasulullah,

ceritakanlah kepadaku tentang langt drmia dan bumi terbawah."

Rasulullah sAw tersaraa" "adqu lanstt dunia, Allah

menciptakannya dari asq lalu neningikannya, lalu Allah

menjadiktn padanya cahaya qnatatwil fut bulan yang terang.

Lalu Dia menghiosilryn danga bintang'bintang dan

7'2 
- Ad-Dtrr 4: 93. Lihat cr 7rt Poda sursh Al Isora ryrat 79.

,n - Ad-Durr 4; 92. Ibnu Kmir rrcriwayatlcrmya dcnggr malsta yang sama dalam

ArTafsir 4: 442 dui As-Suddi &lam Tafsir-nya dengn smadnp yang masyhw secara

ringlis. Redaksinya adalah, "Orurg'ormg lrafir kdika diEnpal&an Neraka pada

-"i"ta mereka sangat berhary scmdainya dulu merela rmjadi orang Islam."

Tatsir lbr,t.lvlds'ud
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menjadilmnnya sebagai alat pelempar syetan-syetan, dan Dia
menjaganya dari setiap syetan yang terhttuk."Qra)

$Yor;'u.ob \+Jvi$6\i#L 63;+

{@rfi
(Dorr, finak ada sestntupun nelainkan padt sisi Karni,lch
l<lw3crna@ a; ilan l,frrri ddak nlrlrtwvnl<arvry a nwlainlcan

dengonuktnomyorlqtstctrai (Qr. Al Hijr [15]:21)

715- Ath-Thabari: Al Hasan bin Muhammad-menceritalcan kepada kami,
ia berkata: Ibrahim bin Mahdi Al Mshshishi me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Mushir meirceri-takao kepadaku dari Yazid
bin Abu Ziyaddari Abu Juhaifrh dari AMullah bin Mas'ud:

Tidak ada tahuo )aog hujanqa lebih deras dari tahun
(sebelumnya). Akan tetapi Allah menrbaginya sesuai )xang
dikehendaki-N)ra, satu tahun disini dan 'satu tahun disana.

Kemudian ia mernbac 
"= ;'a:i/;y,i$tZfr$i6|-D- $WI, eoy

4fr (Dan tidak odo iouoipun melaiiknn pada sisi Kami-lah
ldtazanahnya; dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan
ulrur an y an g t ert entu.)o I u

'rt-Ad-Durr 4295.,tt - J*,it 14: 14 mim.Ia juga mcriwayattornya 14: 13 (M) dari lbmu Hurnaid dari
Jrh dai Ysdd bin Abu Ziyad dcngm rcdalgi )rang B{m sccra ringftas. Di &larnp
discbutlon: "Akm tct.ry Allah mcmjauhkannr dri siapa saja png ditetrcndaki-Nya.,
Dm juga dari Abu Kuraib dari Ibmu l&ic dci Yazid bin Abu Ziyad dari scoramg laki-laki
&ri Ihru Masbd' 'Tidak ad8 bumi png lcbih bmyalc hujannp dri burti lainnya, al n
tctryi Allah rnencrrtukarr lodarnyadi bumi."

Ibnru trklsir mcriwaldlrrurya ddarn At-Tafsir 4: u7448 dri Yazid bin Abu Ziyad
dcngan redalci aslinya.

Al Qurthubi mcriwalatkannytffianAl Ahkan l0: 14 dcngm redaksi )rang sama.
As-suyuthi mcngrrtipnya dslanAd-Dun 4.'96 dari lb,nu Mrdawaih sccara marfu'.

Rcdatsi awalnya adalah, "Tid8k ada seo,rurg pun ,rang lcbih buryak pengfrasilannya dari
orang lain." Ia jup mcngutipnp dri Ibmu Mardawarh rrra,ramar/u' dcngan redaksi.. "...
Dia memunrnkannya kcpada Ncgra mana saja yang dilchendaki-Nya- Dan tidak satu

TatsfulbnuNlas'ud,
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{@tfi#r.(iAt'*fffi '€}'{$,€fif'\
(Dm lrrrlni tcl,ah rnrefiu|lorrr ongirn ffifi*. nrlngaulht&wt

[arnrbuh-amrkrlwtldfi J}crmiamai<rrrtlwiandoilmgit,
lalukormitrli- mh:.rarlr'l<ffiu ilengm afu itll)l

(Qs. Al HiF l15l z 221

716- Asy-Syaf i: Ibrahim bin tvftrhammad m.eirgabarkan k€pada lomi,

sulaiman menceritakan kaada kard dari Al Minhal bin Amru dari

Qais bin Sakan dari Abdullah bin ,M4s'ud,,,,ia' berkata,

"sesungguhnya Allah me,uiup engin lalu mernbawa air det! taogq

kernudian ia berjalan di awan hingga mcn€tes seperti air^susu onta

. )rangdcras,lalutrrrmlahhujaa.noto ,i , .' 'r r, i:'r'

pun t€tes air yang tuun dili langit atau mgin )'4rg kelur tectrlti dengan talu-ur afiau

timbangan." Lihat surah Al Frnqaan apt 48-50.
7'd- Al Musnad l: l7Gl7l. AttFThabui merivayddsnya ddglmllJafii'14; l+15

(Ivf) dari Abu Kuraib dari Al Muharibi fui Al Ahrasy dari Al Minhd bin ArnL Redalsi
ut"any", "Dan lami Telah neniuplun angin utttuk mengaw.inkan (tumbuh-nrnbuhan)

Di dalarnnya disebutkan, "Maka ia msmbawa aii lalu tierjalanlhh .awan kemudian

menetes .,.." Ia juga meriwayatkannya dari Abu As-Sa'ib {ari Abu Muawryah dari Al
e'."iv. neaaf<Ji 

'awalnya, ;1,[atr meniupkan angin lalu meneqpet pada awan drt
kemudian berjalan lalu meneteskan air ...." Dm jugE dhrilAl Hasarr:bitr Mulranrnad dari

Asbath bin Muharrrnad dri Al Atnasy. Di dalanrnya disebutkan: "Ke,mudisr aw.an

berjalan." l
As-suyrthi mengutipya darinya ddam Ad-Dur 4: 96;.&n dari Ibmu Al Mun&ir,

Ibnu Abu Hatirn, Ath-Thabarani, Al l$anithi (dalarnMa*orirn Al AWq\. Di delurnya
disebutkan, nMaka ia rncnenpcl pada awur."

AI Baghawi nieriwayarkmnya datam ,ll Mg'alint 4: 5i. Di ilalrrmya diq*utkq;
'Maka awan berjalan karc,ranln" Brrrgkali ini ltcsalahm cstak, lcarcoE yutg bgnr
,rdalah "Maka ia mcnjalankur awut.'

-;-R-i-nncri;;rti;; a"i"- At Mafatih'S: %il. Di daimnr dircbdkur,
"Malo ia msrnbawa air dar margolalmye di iwur, lrcrnudian' awm incmdrihnf aan

meneteska4 hujan seperti m€tretcsn)la 8ir susu onta yang d€ras."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkmn)'a dalan Az-Zad 4:391. Di dalarrya disebrtrkm,

'Untuk menenpel pada awan lalu membawa air kemudian rireoggoyangkaftnyr lalu
berjalur dan kemudisn meneteskan air.'

Ibnu Katsir meriwalatkam),a dzlan.At-Tafsir 4:'148 dri Al A'maiy {enga4 r€daksi

),ang sama secara ringkas

Tofsir l}rlwi/Ias'ud
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{@ ;fr)u'uhnig;twy
(D&I(orni qh nwr,r;iptal<nrJ iin sr*r/hun tAdmnl dmi qi

taritg scltgar,pmrrsl (Qs. Al Hiir t15l z Zll

7I7- ^Arh'Ttrbui: lfuhmad bin Al Mu@ mcncccitr&m tcpnda
kaqd, ia bcrtata: Abu thud menceritrh t€pada ksmi, iabelku
Syrtah ncoccritrtan tcpada kui dri Ah rrtlrS iabcrtrta: Atu
nas& mcocmoi Amu bin Al AEham uutuk menjcngutrr5ra Itlaka
h bc*rta: Itlarlsah hrcait*an Lcpe&mrr suatu hadir (atril) yug
dnr dcogr dlri R$ulullah SAWI ahr ucodcngr Abfulhh
bcdm, 'Api y,ug rugil pur ini ncrqatn s6 b.gian dri 70
bogio ryi poar yug daiq/a jin dihchuh. !r dqlurtm: Ialu
ia rncdrca: iiSliufi*'e'ffi (h, *oni Tctor,
nactpa*otfu seb, Ud@nl M @ yg smgd pluu;\fri

7l& Al Hatin: Abg Abtutlah Muhmad bin Abelb A$-She
, menccritrtm kce.da tet Atmrd tin Iril&o reilrta

kQoda tG-i, tlbaidillah bin Itftrsa mitrtu fcpoda tat',
rrail ncmbcritah&m tcpada hi, Ah leq reinrtu
kcpoda Lui dd Amu bin Abdrllah dri Ibru lulasbq isbcrhOa,
"Api yq sugtt pmll yog Oulryl aUputm Jin adrlah s6
bosio fui TOusgio ryi prneracrab ler.omra+oto

t' 
- Juf 14: 2t (Irf,} Artui olcriwrylhlp dhbnt tqfrl!: ai!,.

Syuffi dri Ahli.qbgnrubi yEIm.
_ - ltsrryr$ lmD[FoF iblrn Ad-Dot4: 99 dri Dm IUrr&;6 w,tqtrrrfi,.
Rcd.Lti !rrrb:,r !dd$, Tlemei'arury rn&nin adrhlr sot tqdm dri ?0 bd-
haSin. hrriini.-'n -lt tt:i,d', *,4?4*rd Ar.Rfur l}d lj.Iaraihbpilafff tu
ffi drieya darmr il&tut4:9s; dr dri Art frryeriri, Itnu
rch (ym8 qafur yngdimrlcurdnp rdalah ar rOdmunl Ar E4/$i, Ibou Ahr
Haim, Ath.ltdlui d! Al m.qi (drlor,$,u,aD tl llrl,r,

Ihn Al rmzi ruirayrtmr;6 drlan Az-zd 4: N. Rc&Lli rnn&rya edrl&
Dri ryt; lniuugin yagrnsdpanlr.,

Al Qrfinbi nuiwEyltkunyt&lr,nAl Ahko; lo: a scpcrfi riTyqrat aslinya. Lilrat
amh Al Wuqi'& ryd,7l-'R.

ir

Taf,rtr lbnulvlas,ud,
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}
(Jalwmarn it't nornfinryai tltfudr phttal- T@'tiap pintl't

tt"lal, diutopl<nr| unfiik golongat yaitg tertettu dmi
nwreLa) (Qs. Al Hijr [15]: 44)

719- As-suyrthi: sa'id bin Manshnr dan Ath-Thabrani mengeluarkan

dari Ibnu lylas'u4 ia berkatr, "Matahari kcluar dari Jahaonam di

antila dua tanduk syctan. Mal(a tidaklah ia naik satu tong[at

kecuali salatr satu pinhr neraka dibuka; hingga ketika matatrari telah

berada persis di atas ke,pala, seluruh pintr neraka al(aq dibuka

s€rxruan)ra."ot9)

{ @ <,}w $1.*3 r:4 atJ;- ;;IJE }
(Ibfahim W,tr&\iilah fu orurylggrg}p;l1pfi.s as ilagi

ruhrnt fifiwt rrya,laecnali ormtg'oi(mg yffrg sesct)
(Qt. Al Hiir t15l: 56)

720- As-suyrthi: Al Hakim At-Tirmidzi me,ngeluarkan (dalam Nmradir

Al Ushul) dari Ibnu Mas\r4 ia berkata:

Rasulullah SAW b€rsaMa, "Orang durholu yang mengharapkan

raluut Altqh tibth detat dengan-Ifia dariPada ahli ibadah yang

prttus asa."@o)

{@-p,j((,r1.;ifrt,f it;"&t;[r;\

7" -Ad-Dur4:loo.
^ -Ad-Dun4:102.

Totsirlbnz lvlar.'ud



(Dansesnnggzhnyol(anld tclshber'{rlolrlknpadmrruhriuh
ayat yorrrg dibacabffiilang-illmrg ilffr N Qrn'an ymg

agllrlrd (Qs. Al tlijr [15]: 87)

721- Ath.Thabari: Al Mutsanna meircerihkan kepadaku, ia berkata:

Amru bin 'Aun rnenceritalcan kcpada kami, ia berkata: Husyaim
memceritatron kcpe kani dari Ymus dari Ibnru Sirin dari Ibnu
Mas'ud: ,#iiq €ujdt qnt yang dibaca benrlang-ulang)
maksudnya adalah, surah Al Faatihah@l)

722- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ib'nu Yanan menceritakan kcpada kami dari Su$ran dari yunus

dari Ibnu Sirin dari Ibnu }das'trd:

rentang firnan Allah swr: '#<r.fivay5dqififI15
@ prr Sesungulmya **rri ia* berikan kcpadamu tujuh ayat
yang difua b*u/langdsry1} ia b€*ata" "Tujuh ayat yang dibaca

tranlalg'ul5g.'(rz2)

723- N Bagtawi: Dad Ibou h[as'u4 iabertat4 'Tujuh ayat yang dibaca

bernlang-ulang'adalah $rah Al Faatihah, ssdangkan 'Al Qur'an
yang agung' adalah seluruh Al Qur'41.nczr;

nt - Jami' 14: 37 (M). Ia juga ruiwayattmnya dari Abu Kuraib dan Ibnu Waki'
dari Ibnu Idris dari Hisyam dari Itrnu Sirin. Dm juga dai Yaqub dari Ibnu Ulayyah dari
Yunus dri Al llasm dur Ibnu Sirin.

As-suyrthi rrrngrtip,nya dainya dalsn Ad-Durr 4: 104; dan dari Ibnu Adh-
Dhurais, Ibnu Al Mm&ir dan Ibnu Itlardrunih beccrta dsu sesu&lnrya.

Al Baghrn i nrcriwayatkmnya dalua Al ltla'alim 4: 60.
Ar-Razi rrenyebutkan arti ini dafrartil A$ofih 5:278,Ibnu Al lavi MunAz-tud

4: 413 dm &nu Katsir dalam /l t-Talsir 4:, 46,5.
tu 

- Jaai' 14: 35 (M). As-suyrthi nagUiprya drinya dl,rarr- Ad-Durz 4: 105. Ib,nu
Al Iauzi nuiwayatlmnF dalan lz-Zad 1:414, Al Qnthubi drJtdlr.Al Ahl,am l0: 55,
Ihru trGtsir &lam At-T$sir 4: 464 drtr!,t dm dd yurg laim),a. tra bcrkatq "Yang
merelca nraksud adaldl, suratr AI Beqgah, Aali Inraan, An-Nisaa', Al Maaidah, Al
Anraart1Al Ataaf dm Yunus."

Ath-Th$Ei nrriwayatkm &lanAlJmi'14: 3t (M) dari Abu Al 'Aliyah dan Adh-
Dhahh€t(, 'Ayst ini ditun{kc lctikt surah-arnh pojag bclum diturmkm.,

'u - Ma'alim 4: 60, As.Suytrthi &lmt A&Drm 4: 104 )rarg tcrrust daltn atsar
scbclum a&o rcbclunrrya.

Ibnu Al Jauzi rnaiwayakar rulomyr dalm Az-?ad 4:415.

Wsulbrl.}irls,ud,
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{@'r;A;i"Gir q;i,Y
(Mdrr d*miTilwumt,l<firri pdsti al<srJ menorryai merclca

srlirulra,l (Qs. Al Hijr [15] z 921

724- Ath-Thabari: Ahmad menccitakan k€pada kami, ia berkata: Abu

Ahmed menccriakan kepadakarni, ia ber*ata: syarik menceritaloo

k€pada kami dei Hilal d8i Abdullah bin 'ukaim, ia berkata:

AMullah mengatakan:

Demi Dzat )ang tidak ada Tuhan selain Dia, tidalc ada seorang pun

dari kalian keqrali ia Allah akan menyendiri dengannya pada hari

kiamat sebagaimana salah seorang dari kalian menyendiri dengan

bpulan purnama. Lalu Allalr akan bertanya kepadanya, "Wahai

anak Adarq apakah yang telah mernperdapkan kamu (berbuat

durhaka) te*adaffut Waki anah Adam,, apa yang engf,au

amalkan dalam hal-hal yang kamu ketahui? Wahai anak Adam,

bagaimana rcsponmu terhadap (dalo*'ah) para Rasut!lo24)

{ @ |rt$,*'t";X' i3 q €*'6 Y
(Mdro sarrqaikanlah olelvrw secafit terang'lgvsngsn segala

dpd yorrg dilerntahlcm tl<epadmwl dilrrwalingldh d*ri
onmg-orcntg yar,rg musyrilc) (Qs. Al Hijr [15] z 94)

725- Ibnu Katsin Abu llbaidah .meirgatakan (meriwayatkan) dari

AbdullahbinItf,as'ud:

Nabi SAW @ berdakrrah ltccara ccnrhmyi-scnrbunyi

turun ayat. i|q&i Waka sampoikartlatt olehmu

tu - Jani'14246 (M).Ibmu Iktsir nrargrtiprp &rinp dalanAt'Tafsir 42 46,8.

sampai

secaro
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terang-teraftgan segala apa yang diperintahkan [kepadamuJ),
maka beliau keluar dengan beberapa orang sahabahya.(725)

K; + * e@ 6l; q'$L U Jrt fi";rti y

{ @ -41,{1-Y; & if; i-,$ @ e.lngll g
(D an l<onli srmgguh,nr.ngguh nmgaalwi, bahw a dadamu

mrrltiadi senrpit disebabl<frrr a\a yang rnsela ucaploan.
Makabqtosbihlah dengon rnenwii Tuhanrrru dorJ iddilah
l<frnw ili antcra onmg-orcrng yansberlsufuil [slwlm]. Dan

sentbaliah Tulwrtrrw seryWai daang legdmw y frrg
a$ahini tddll (Qs. Al Hiir t15l: 97,98)

726 i{e*bari : Ibrnu M.Cud bc*rta, 'Maksud kata Yakin' adalah

schrnh fur."026)

727- As-Suyrffri: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau b€rsabda, "Aht tidak diberi wahyt untuk

meng*mpulkan harta dan menjadi pedaganq AYI: *:?r.rg2g
diwahy*an kepadahr adalah: 'u-*-at|$r{, -4,G

* - Tagir 4:469. Ae-suyuthi mengrtipnya ddunAd-Dun 4:106 dari Ibnu Jarir.
Yang diriwayatkan oleh Ath-Thabai MarnAl Jami'14:47 (M) aaaUn reaa*si atsar ini,
al<ar tet pi diriwayatkan dari Musa bin lJbaidah dri saudaranya Abdullah bin ubaidalt
tmpa nrnyebut nama Ibnru Masbd.6 - Stuhih-nyt l: 7. Al Hskim mcriwayatlcrr dalam ,{l Musta&ak 2: 446 padr.

ernah Asy-Syuraa dri Abu Zakrip Al 'Anbei dri Muhmmsd bin A$ussalam dri
Ishaq dri Jrir dari Al Alnasy dari Abu Zrabyq ia bcrkata: 'trhmi menpdorkan
mushe0'tli dckat Alqarnatr, lalu ia rncmbaca ayc ini: ,*[rlt, r,if urtt + if.. Lalu ia bcrkata:

"Abdulhh bcrtrata: Yakin adalatr imm sclrruhn)ra'. i)rat ini dfj! pW ani;fu-dffi
tcrdapst dalmr nrushaf )rmg kita pcgulg selorang ini. Yutg ada adalah: c.r{t ,rllt 4,
o:+it, (al A&-Dzaariyaat [51]: 20). Tcntang firman Allah: c,ril al.i 4 !l! terdapat 25

teinpat (dalam Al Qut'an),t8pi ada kata (o:#il). Kernungkinur ini bacaan yairg nylcneh.
As-suynihi mengutipnya dalan Ad-bun 4: 70 pafu surah lbrahim apt 5 png

ti,rrnuat dalam atsar yang lebih panjang: I(ami menpbutkannya pada surah Al Baqaralr
ayat 45,no 120. Qiraat ini dinisbatkan kcpada Al 'Ala' bin Yazid.
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(Mako bertosbihlah dengon menuii Ttrtanmu dan jadilah kanu di

uttara orang-oftmg yang brcuiud [sluluJ. Dan sembahlah

Tulwnnru sampi Mag kqdmtuymg diyakini [ajaQ"@
728- As-sututhi: Ibnu Al Mubrah mengchrar*an (dalsrn Az-hth[ dart

Abfullah bin Mas\t4 ia b€*ata" "Tidak ada ketenangan jiwa bagi

s@reg Eohi! sehin bcrtcmu dcogil Altah Br-mgeiapa yang

tretoomgpiixtutn,tc+{vltiud dGngm m bcrtomu Alla[ ma}a ia

telah dibed lseo*upm."tul

n 
- ad-Drn 4: l@.a -.ld-DurrqztDg.

?rfsir lbnulvlas'ud
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W.
@, SIJRATI AI{.NAHL o

o'r;;1 6.;$wir6ifiifffi#K,:fiWd5-6(6,i,i'i'.iiiiril,fu:,dirju,E*y

c
. l)zol

,izcr+ @ a+tii 3(6Y l;;<ji 3**uitri,;s
{@"'6sisr"

(Darr d*,aalm k@do orury.ormtg yang btakw a,
"Apolrch lery telah ili*nntlwr ohhTulwwrw,?,, Mrllel<n
rnrlrrj aw &, " I trJllah tclah fi vm,truttl@n] lceb ailcan.,, Or ang.

ordng ydtrgbefumfuik ili &mia ini mendapat
[p etrt absan] y ang baik- D an seswrggulmy a l<mpffLg

akhirat dd{ildhlebihbaik ifur it,tlah sebaik bailk tenrpatbagi
orcmg ydrrgbqtakw* [Ydiail ryurgd,Ailn yd&g mereki

masttkkc dalonuruyd...) (Qs. An,Nahl [16]: 30,31)

729- IbnaAI Jauzi: Abu Shalih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

orang-orang musynt araisy mengirim 16 orang lakiJaki ke
perbukitan terjal Met&ahtct pada musim haji di jalan yang biasa

' dihlui orang-orang. Mercka me,mbaginya untuk setiap bukit empat
de"g dengan tujuao me,ngfulang-halangi manusia dari Rasulullah
sAw .... Lalu hal tersebut rympai kepada Rasulullah sAw. Maka
beliau me,ngutus unnrk setiap e,rnpat orang musyrik empat orang
muslim, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Mereka disuruh

t"' Al Mu'ian Al yasith(vr:l).

,L
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mendustakan orang-orang musyrik tersebut Sctiap kali ada oraing-

oftIng yang melewati orang-orang muqrft tersebut dan mereka

mengatahan apa ydng mereka katakan, omng-orang Islam

menjawab mereka dengan meirgatakan, "Mereka dusta; justnr

beliau mengajalc kepada kebenaran, menyunrh k€pada yang ma'ruf

dan mencegah dari yang mungfiar. serta me,ngajak kepada

kebaikan." Lalu mereka yang lewat hrmya "Kebaikan apa;laq19

beliau ajak?' Mereka me,njawab, YLf-X1 ;;O\FJ 6-il
(Orang-orang yang berhnt fuik di &oria ini mendtpat

I p emb alas anJ y ang b a*). @

Wi i#';t- ojfi '";t 1<itfi',J-r6 ;.$ y

{@ "ial
([Y aiail onmg.onmg yorrg iliw$afur Aobn le.daon b&

oleh pua malaikrc ilengm mengora/rmr k@t nselal :
"salaarturt'dlaiLwrrrrno,srl,l<lahr<rmwkeilalfrnryurgo

itu ..."1 (Qs. An Nabl [16]: 32)

730- Al Qurthubi: Ibnu Mas'udbertata:

Apabila malaikat maut datang rmtuk mencabut nyawa seorang

mukmin, ia alcao Hrat4 "Tuhamu mcoFlreaikan salam

untukmu."@o)

{ @ ?5';'W,iE:'iL ifi\ ff t$ $v \
(Dm apafrdllnseseorong ilmi nlrllz*l frM rrfu ilengan

fi elahhutlmakwem\mr,hilrmilahfurr,ahprardrrnrtohl
rrni<mrya, ilorr dio s(mgat narali (Qs. An Nahl [16]: 58)

@ -?tid4:u3.
'* -rhk*t tsr-tOz. Ia mcngulurgrya lTzz3ipoda erfi Al woqi'sh ayat 9O

Tatsb@tvlas'ud @1
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731- Al Qurthubi: Abu Nu'aim Al Hafizh mengeluarkan dari Al A'masy

dari Abu rWail dari Abdullatr, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memiliki anak
perempuon lalu mendidik dan rnengajarnya dengan baik dan

memberikan sebdgian nilunat Allah kepadanya, maka ia akan

wenjadi pelindung atau tirai baginya dari api neraka.'fr}r)

{@ . t{tiq,W t}c 4,;L1';6li5i 3r$15y
(Jil<rrlf,uNlahmenglwhtrnnarrusial<orenalezalhnannya,

niscaya fidak dl(an ditinggall@rr,Nya di mi@Lr.urri
seilatupun' dari mahhhz/r yarrJg flle)lila ...1

(Qs. An Naht [16]:61)

732- AbtrAs-Sa'ib menceritakm kepadaku, ia berkata: Abu Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abu
Ubaidah, ia berkata:'Abdullah berkata, "Kumbang hampir binasa

dalam liangnya karena dosa anak Ada*.u{zrz1

n'-Aht*rr 10: ll8.
"' - Jam{14: E5 (M). Ia juga meriwayatlonnya dari Ya'qub dari Abu Ubaidah Al

Haddad dari Qurrah bin Khalid As-Sadusi dari Az-Zubair bin 'Adi dari Ibnu Mas'ud
dengan redalcsi ),E g sama. Redaksinya adalah, "Akibat dosa anak Adam kumbang mati."
Dan juga dri Muhammad bin Basysyar dari Abdurrahman dari Su$mn dari Abu Ishaq
dari Abu Al Ahwash dcngan redalci )rang sama tanpa menyanrbmgrya sarqpai Ibmu
Mas\d. Redalrsinya adalah, "Hampir saja kumbang disiksa di liangnya loreira dosa anak
Ada[L" Kenmdian ia msrrbaca ...."

As-Suyufti rncmgutiprya drinya dalalrl. Ail-Dun 4: l2l; dan dari lbnu Abu
S)rait$h,Ib,nu Al Mrmdzir, Ibnru Abu Hatim dsr Al Bartaqi (ddanr AsySyu'ab) wperti
riwa14 Muhamnad bin Basysyar.

AT Baghawi nrcriwayatkannp dalam Al Ma'alim 4: 80, Az-Zamakhsyari dalam ll
Kasysy{2:333.

Ib,nu Hajar mcngeluarkannya dalam Al Kafi: 94 dari Ibmu Abu Slaibah, Al Hakim
dan Ath-Thabarani dri jalurAbu Al Ahwash.

Ar-Razi meriwayatkannya dalam Al Mafatih 5: 321, dan Al Baidhawi dalam Al
Anwu l:518.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 4: 497 dari Al A'masy dari Abu
Ishaq.

TafsirlbnuMas'ud
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733- Al Qurthubi: Ibnu lvlas\rd berkata +era)'a membapa ayat ini-,
"seandainSra Allah menghukrmr manusia karena dosa-dosa mereka,

tentu hukrmran tersebut akan mengenai semua makhluk-Nya

sampai hmrbang dalam liangnya; dan tenhr Dia akan menahan

hujan dari langit dan tumbuh-ttmbuhan dari bumi sehingga

binatang-binatang melata akan mati. Akan tetapi Allah mernberi

arnpunan dan kanrnia, sebagaimana frman-Nya, #rrljQ3
(Dan Allal, menaalkan sebagian besar [dari kcsalahan-

kcs alattanmuJ)" (Qs. Asy-Sylraa t+21: 3O)@])

$ii (U, lr-':ri":v:,y!,#I *F uJ\.

{@ 3i
(Don dffi knh l<onnr ilarrr angw, lqlml- hfr rrlrirntmort

yffirg menwbuldcrrn. ilmt rqe*i tmrg bcilcr...)
(Qs. AnNahl [16]:67)

As-Suyrthi mengutiprya duJrun Ail-Dur 4z l2l dengm redalsi yang sarna dri
Ahmad (dalun Az-Zuhl), dengm rcdabi, "DosaJosa mak Adamr menyebabkrt
kumbang mati di liangnya." Kemudian ia bertat!, "D€rti Allah; siapakah yang

meme,nggelamkm kaum Nabi Nuh?'
Al Hakim meriwayatkurnya dalun ll Mustadrak2: 428 dalam surah AI Malailot

(surah Faattrir), &ri Muhanmrad bin Lshaq Ash-Shaffr dfii Ahmad bin Nasr dari Arnru
Uin ttratt 

"t 
dari Israil dari Abu Ishaq dri Abu Al Ahwash dcngan redalsi yang sama. Ia

menilainya Shahih dm dipcrhrat oldr Adz-Dzahabi.
As-suyrthi nrangrtipnya drinya dalu,nld-Dwr 5: 256 pada surah Faathir ayat 45;

dm dari Al Firyabi, Ihriu At Mm&ir dan Ath-Thababi
Az-Zamal&s),ei mcriwayatkmnya tagi dalun Al ftosysyaf 3z 2:19 padie- alat )rutg

sanra.

Ibnu Hajr nmgclurkmrp delam Al I(d: 139 dri Al Hakim. Ia
mcnyehnlcurpdisini.

Al Q,urthuH mcriwaprkurnp dalrtn/rl Ali*sn 14: 361 pada srnatr Faathir ayat 45.
Ia menanrbahkur: Ib,nu Mastrd bcrlrata: Yarg dimrknd adalah scluruh binatang baik
yang melata rnaupun )rmg b65jllm.

Ibnu Ibtsir juga mcriwayalcrmf &lrrrrAt-T$b 6: 546 pada ayat ),mg sarnr dri
Ib,nu Abu llatim dri Ahrnad bin Sinm dri Abdurrahmt dri Su$an Ats-Tsauri dari
Abu Ishaq dri Abu Al Ahwash.

R? -lltcom l0:120.

TSsirlb:ra-l,ias'ilil



Atlt-Thabari: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada karrd dari Musa, ia berkata, "Aku bertanya kepada Murrah
tentang minuman yang memabukkan."

fa 
melanjutkan: Abdullah menjawab, rr1g1*rro.no3a)

'o$;u ;11'.611. )q)'$.ta 6,9t $r: $* \
e"Lb'&-\igg,:".tirr egt &* rfW

{ @'''*W"6+ * :i{1'3i* +fi
(Don Tulwww ngryugrtrylon lewdo lefu/l"- Bnyrr;lah

scraeg-surtg e bu}d;tffiit, il Nwn Nrrrlr r&W dorrr ili
tenp,tentry y eW diIdldn tllciwsia" larrlurdlior. nwlcorilah
ilffi tiq.fiq tnrrr;mri bualvbufur ilar tentpfirlah ialrrrr
Tuhawru yorlg ulah dtnwilahlurn tbolfuwl. dnri pent

lebah iatlrehirlr mirwman trn'adul yangbenrnacart n:uear;atrr

walrvttJyq di ilairclnurya terilaDdt oM yorrJg tnmyantr,i&an
bagintonttsia...) (Qs. AnNahl [16]: 69)

735-

736-

Ibnu Al Jauzi: Ha'pdakalimat Gb i$kcrrbali pada madu.

Peirdapat ini diriwayatkan dari lbnu Abbas dan Ibnu Mas\rd.o3o

Ibnu Majah: Ali bin Salamah melrceritakan kepada karni, Zaid bin
Al Hubab meirccritakan kepada karti, Suryan msnccritalcan kepada

* - Jan{ 14: 92 M). Ae-Suyuthi mcngutipnya drinya dr/lan Ad-Durr 4: 122; dm
dai Al'Firfbi,Ibnu Abu Sfibah dm Ibnu Al Mtmdzir.

Al Bag[awi nuiwayatkan dalam lI Ma'alim 4: 82 dcngan r€dalsi yang sama. Ia
menarnbahkan, "Rezeki png baik adalah: Cukq anggur, korma, dan sari buatr. Ini
berlaku sebclum lhmrr diharamkan."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan malcnanya dalam Az-Zad 4: 46,4, dan Al Qurttrubi
dalamAlAhlcaz. l0:128.

"t - ?ad 4:4G6.

TafsirlbrilMas'ud
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"Rasulullah SAW
(runakanlah

737- Ath-Thabari: Ibnu waki me,lroeritakan kaada karri, ia berkata:

ayahku menceritakan kepada l(ard dari Sufy"an dari Abu Isha,q dari

Abu Al Atrwash dari AbdulldU ia bertata, "!vla&r adalah obat bagi

segala macam penyakit, sedang Al Qtlr'an adalah obat bagi

penpkithafi."@a

"t - Sunan-nya2: ll4a.Ibnu Katsir rnengrrtipnya drinya dalalnAt-Tafsi. 4:502'l,-
berkata: "Sanad ini bagus ... Ibrnu Jrir nmiwayathnya dari Suffar bin }\raki' ... secara

mauquf." Mrmgkin png dimdcsu&rya atsu bcrihfiry'a
.Li rtukim--oioral,atkrrnya dalun,{l Mustahal4: 403 dri Abu Bd([ bin Ishaq

Al Faqih dari Abdullatr bin Ahnrad bin Ilunbal dri Ab&llahbin Muhanmradbin Ishaq

dari (Abu) Al Ahwash.Ia juprneriwayatkmyt4:Z$ dri Abu Ali Al Husain dan Abu

tvtuhamrnid Abdullah bin Sa'ad Al llafizh dari Abu Baka' Muhqmrad bin Ishaq bin
f1ruzaimah dali Ali bin Salurah (secra hifzh) dnt Zaid bin Al Hubab dri Sufitm. Ia

memilai Shatlih keduanya dan dip€rhat oletr A&-Ilzahabi. Ia jugEm€riwa)'atlrarurya dsli
Abu Al Abbas Muhammadbin Ya'qub dEi Al llasm bin Ali bin Afrm duiMuhqmnd
bin Ubaid dad Khaitsamah dm Al Aswad dari Abdullah deagro rcdsksi ],ang sarm

secan mauquf. Dan juga dari Ab&llah bin Muhamnsd bin Musa Al 'Adl dri l$nail bin

Qutaibah dari eUu BaI<r bin Abu Syaribah dari Vfaki'dai Su$a dtri Abu Ishaq dri
Abu Al Ahwash denganredaksi )rery sarnasecua nailry{,

As-suyuthi mengutiprya dui keihranya drflarn Ad-Dtn 4-- l?3; dm dari Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi (dala- SW'ab Al Iman\ ftrxflra natfu'.Ia jup mengutipm),a

dari Sa'id bin Manshur; Ibnu Abu Syaibatr, Ib,nu Al Mundzir, Ibnu Abu llatirn' Ath-
Thabarani dan Ib,nu Mardawaih wannauquf.

Al Bag[rawi juga meriwalatkumya dalam lI Ma'alim 4: 84, ilm Az-Zuna]$q'ai
ddanAl Kosysyaf2: 236 ymgternruat &lam atsarberilortnya

737 - Jami'14: 94 (M). As-supthi mcngutipnya darinya dalan;i.d-Dlrrr 4: 123, dm
dari Ibnu Abu Syaibah.

Al Baghawi meriwayatlcumya drtrlerm;i,l Ma'alim 4: &d, Ar-Rui &lutal M$atih1z
328, d8n Az-Zamakhsfi ddamAl Kasysyaf2:236.

Ib,nu Hajar mengeludumya dalam Al Kafi: 95. h bql@, 'Ahr tidak melihatnya

demikian. Dalam Al Kamil krSn Ibmu'Adi dis€buth riwrryat l[ilr rnhsq dri Abu Al
Ahwash dri Abdullah s*at Mufu': fua*oilah fu oM: nadr yang nunrykat obat
bagi segala macam pany&it, da ll Qu'ot yaq @, ofu Wydldt ,roti h

bcrkata: Tidak ada yang meriwayatlor wa Mofu' dari Waki'dri Ats-Tsauri kecuati

Suffan dari Waki'. Ia berkata: Zaid bin Al Hubab juga meriwayatlcumf,a dri Ab-Tsauri
waamarfu'. Sekiut

Hadits ini juga dikeluarlcur olch Al Hakim dan Ats-Ts8'labi.
Ibnu Abu sl,altah berlotu Abu Muawiyah rmccriukm k4oda lcuni dri At

Atnasy dari Haifh dtri Al Aswad dri Abdullah, ia bals1tq 'Gmakmlah due ob6g Al
Qu/an dmmadu.'

kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari AMrillah, iabertata,
).

sew Lrsauaa, oTrji$ Hl :l*rl1-.1t. 
'{i-jb

dua obat: madu dan Al W'aA' "0'6t

iiri J:.:ir ,
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{ @ F,t';\ 6yri J''fA'tii;."i'K{f, x5 y
(Alloh mmciptalan krmuu, ksrudion mew afatlrmt lurru;
darJ di orfiaral<f,rrru ada yang dilrr,lrtdil<mlrcpadn unrur
y:tg Pahns lffitah tpililrJl ...) (Qs. An,Nahl [16] : 70)

738- As-suyrttri: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

Di antara doa Rasulullah SAW adalah: ;A,i.p-3r 'U'O".iil

.$\,atibtJ43lr '9'u 1t 4;it J;'rif ot '*'s*lt c,,oirri Fri
(... Dan aku berlindung lrepada-Mu dari sifat malas, kepihtnan,

bakhil, penahtt; aht berlindung kcpada'Mu dari dikembalikan ke

usia yang terhina, dan aht berlindung kepada'Mu dai litnah
tujjal dan siksa fubu4.vto

{ @. -. 
ao'!t3 i'y r4frt U # W }

(... Dan meniailil<m bashu dori istari.istcti l<anru iau
$uk anak dan anan cucul...) (Qs. An,Nahl lL6lz 72)

739- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

'Uyainah mengabarkan kepada kami dari'Ashim bin Abu An-Najud

dari Zir. bin Hubaisy, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata

kepadaku, "Apa yang dimalcsud Hafodah, wahai Zinr?u ia
melanjutkan: Aku menjawab, "Cucu-cucu seorang lalci-laki, yaitu

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan ddun Az-Znd 4: 466 redaksi, uMadu adalah obat bagi

segala macam penyakit." Lihat surah Yunus ayat 57.

"' - Ad-Dun 4: 124.

I
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anak dari anaknyia.r' Ia berkAta, "Bukm, mereka adalah

menanhr."@9)

740- Abu Kuraib dan Ibnu Waki' me,nceritakan k€Pada

kami, keduanya berkata: Abu Muawiyzh menceritakan k€pada

karri, ia ber*ata: Aban bin Tagtrlab menceritakan k€pada kami dari

Al Minhal bin Amru dari lb,nu Hubaisy dari Abdullah: ''.tttlanak-
anak dan ctta*anan) ia bertatq "Khat&lihatan (Keluarga si

perempuan)."os)

* -.Jani' 14:. 97 (M). Al Bsghawi dslsn lI Ma'alim 4: E5

dcngmrndoarya
Ibmu Al Jauzi mcriwayatlmrya ddut Az-Zad 4: 469 b€scila olsa. bcrilotnF,

sea}an-akm kc&rurya sstu rti. Rcdaksinya adslah, 'Ildanmb adalah thm-n1a ldri-
laki (hubrmgru kelcclurgam yarg discbabkm lcrcna pcrlorvinm)

Al Qurthubi mcriwalnatlcan),a dalan Al Alilcarl l0: 144 scah:dm kc&mya saar

d' 
"o - Joni'I4: 96 (M). Ia juga meriwal,atkarurya &ri Abu Kraib dai 'ASim dui

Warqa' daxi AMulIah dengur uti yurg sanu- Dur juga dri Muhurnad bin Basyqa
dari Abdurrahnran; dan dui AhIIud bin Ishaq dari Abu Alma4 s€mu8n)ra dili Sufi,an

dari 'Ashim dari Zirr. Dan jup dri Ibmu Walci' dai ayahya dri Suffm dengru

sana&rya. Dan jup dari Ibnu Waki' dari Ibnu Uyainatr dsi 'Ashim dui Zin- Dm juga

14: 97 (M) dri Al Mutsanna dari Al llaiiaj dni Hamnad &ri'Ashim dqi Zin.
Al Hakim meriwayatkmnya dcdiarrl.Al Mt$tadrak 2: 355 dri Abu Balsr Ihu Abu

Darim Al llafizh dri Muhammad bin UBrnan bin Abu Slaibsh dari ayahnya dui Abu
Muawiph dri Aban bin Taghlab dri Al Minhsl. Ia menilainya Shaltih dm dipqtom
oleh A&-Dzahabi.

As-suytrthi mcngutipnya darinl'a &/rarr-Ad'Dun 4: l?A; dm dri Al Fkyabi, SaId
bin Manshu, Al Butfiei (dalarn Tarilhayt),Ibnu Abu IIdirL Aft-Thabrmi dm Al

Al Baghawi rncriwayatlcunrp ddsn Al Ma'qlim 4: 85 dcagm rcdalsl 'Yaiht
lhatan scormg laki-laki rmtuk uralc-srakplrsmPuulla (plmi tqEm laki-lakij."

Ibnu Al Janzi mriwayatkmnp Anua*-Zad4:469,A1Qureubi &lsr,Al thhae
lO:143-l44,dsr Ibnu i<atsir aalrn,t t-T$sir 4:506 dcngan atinya-

\'l Akhtur adalah jarrak dri ldratan, yaitu scrmra lcclurgr si pcrcnprm scpctd
ayalnrya atau saudra laki-lakinp (Al Muiiotr Al Warldih). Al Qrr&ubi bqlcou
'Perkataan Abdullatr 'Meru*o adalah khatan-kiatan'mcngm&rng &ra ati sctrligus- h
bisa berrti ayah si p€renpum dm kclurganya 1luig lain; dm bisa pula diutikm: T)ia
meirjadikan bagirru dri istefi-istcri lcamu itu urak-oah lski-laki dan anak-mak
perenpuur png kanru nilohkur, sehingga mercka mcnjadi lh6.' Uhkon l0: 144)
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(Orurry.orang yort\gkolfir dm mmgh,alf,rJgi [rnarwsia] d$i

ialffi Nlah,l<anri tanrbahl<anlnpfu mselra silcsocn di atas

'hr silsaan) (Qs. An.Nahl [16]: 88)

741- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Muawiyah dan Ibnu 'Uyainah menceritakan kepada kami dari
Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah:

rffi6j$:i iil32(Kami tambahkan kepada mereka siksaan di
atas siksaan) Ia berkata, "Ekor kalajengkinya ditambah seperti
pohon korrna )ang tinggi.nort)

7at 
- Jami'14: 107 (M). Ia juga meriwayatkannya dari Muhannnad bin Basysyar dari

Abdurrahman dari su$mn dari Al A'masy. Dan juga dari Ibnu waki' dari ayahnya dari
Sufircn. Dan juga dari Ib,rahim bin Ya'qub Al Jauzajani dari Ja'far bin 'Aun dari Al
Alnasy. Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Ibnu Abu Adi dari SaId dari Sulaiman
dari Abdullah bin Murrah.

Al Halcim meriwayatkannya dalarn Al Mustadrak 2: 355-356 dari Ali bin Isa dari
Ib,rahim bin Abu Thalib dari Ibnu Abu Umar dari Su$rar dad Al Alnasy. Ia juga
meriwayatkannya 4: 593-594 dari Abu Ahmad Bakar bin Muharnrnad Ash-Shairafi (di
Mrwa) dari Abu Qilabah dari Bisyr bin Armu Az-7*fulunri dri syrbah dari sulaiman
dri Abdullah bin Murrah. Ia menilainya shahih dan dipcrkuat oleh A&-Dzahabi.

As-Suynttri mcngutipnya dari kcduuryr dalun Ad-Durr 4: l2Z; dm dari
ebeimzzaq Al Firyabi, Said bin Manshur, Ibmu Abu Slaibah, Hmnad bin As-Sari, Abu
Ydtl; Ibnru Al Mrmdzir, Ib,nu Abu Hatinl Ath-Thabrani dar Al Baihaqi (ddunAl Ba'ts
YoAn-Nusyur).

Ibnu Al Jauzi mcriwayatkannlNa dalarn Az-fud 4: 482 drli Ma.snrq dc,ngan redaksi,
"Kalajengking seperti pohon korma.n

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlcam l0: 164 dengan redalcsi, "ular-ular
seperti leher onta dan ular-ular se,perti onta Khurasan )rang akan melilit mereka."

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalarnAt-Tafsir 4: 513 dari Al Hafizh Abu ya'la dari
Suraij bin Yunus dari Abu Muawiyah dari Al Alnasydengan redaksi aslinya.

Tatrir lbnuMas,ud



742- Ath-Thabari: Ibnu Waki'me,nceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Israil dari As-Suddi dari

Murrah dari Abdullah, ia berkata, "Ular-ular di neraka."oa2)

'6,s1,Kr r6,fJ (€$- 5$\ 6{" rti: }
{@ |4rLA-{At

(... Danl<*tr.i amr*ml<cpadonru NKitdb IN Qtu'an]
l,lrnf;,tk mertielasl<mr segala sesuafrt dm peanfuk serta

r altmat dfrrJ lrrrbolr getrtir a b agi ur ang. oft mg y ang b er s er ah
diri) (Qs. An,Nah[ [16]: 89)

743- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada karf, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari seorang laki'
laki, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Dalam Al Qur'an ini
diturunkan semua ilmu, dart segala sesuahr telah dijelaskan kepada

kita dalam Al Qur'an."

Kernudian ia me,mbac a ayatloi.(zl3)

744- As-Suyrthi: Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin
Ahmad (dalam hwaid Az-Zuhd), Ibnu Adh-Dhurais (dalam

Fadhail Al Qur'an), Muhammad bin Nashr (dalam Kitabullah),

74 - Jami' 14: 107 (M). Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Basysyar dari
Abdurratunrn dari Israil. Dur juga dari Ibmu Waki'dari ayatmp dari Su$nn dari seorang
laki-laki dari Murrah.

As-Suyuttd mcngutiprnya &lanAd-Dun 4:127 dui Ilannad.
Ibnu Al Jaui rrcdwayatkumya dcngur redaloi )rang sdrp 4: 482 daj Zin.

Rcdaksinya adalah, 'Ula-ulr sebesr gajah dm hlajcngking-kalajengking sebesar
bighd (scbmg*lor&)."

Al Qurthubi nrcriwayatlmrya dalam ll Ahkorl l0: 164 )rang tcrrnuat dalam atsar
sebelunmya. Lihaf surah Slread apt 51.

74 -iani' 14: 108 gvf;. Arsuyr0ri mengutiprya drinp dalanAd-Dun 4: 12? dm
dri Ibnru Abu llatim dengm redaksi )ang sama. Ibmu Katsir mcriwaptkannp dalam lt-
Tafsir 4: 513 scra ringPs.

Wshlbn lvlas'r.d
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Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Syt'ab Al Iman)

mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa )xang

menginginkan ilmu, hendaklah ia mernpelajari tenrs Al Qur'an,
lorena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan

terke,mudian."g{)

a ,-r, /c)o.,,i qS Ji\ "t *-D qi:'ii'dit! rUr,i i$
'$'q{v )''-'fii3;fr;fl

(Sesnnggu tnya 
^r*{ml 

bertaku adil dnu
be*wt l<cbajil<mt, memberi lnpodo l<$$rr l<sabat, dmt
AJlahmelarangilmiperbuoltolrrlteillceffnmsllulrandar.
penrwstilwn Dio menrberi pengaiuattwad$ril dgcr

l<rrruu dagtnengan$il pelaiman) (Qs. An,Nahl [16]: 90)

745- Ath-Thabari: Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Asy-Syabi dari

Syutair bin Syakl, ia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata,

"Sesrmgguhnya ayat yang paling lengkap dalam AI Qur'an tentang

kebaikan atau kebunrkan adalah ayat dalam surah An-Nabl, 'iiiy
;r*Jtt,S$\it- (Sesunggluhnya Allah menyurah [kamuJ

berlatu adil dan berbuat kebajikan)."as)

'* -Ad-Dwr4:127.
'$ - Jsrni' 14: I09 (M). Ia juga meriwayatkannya dri Al Mutsurna aari ei Uailai

dri Mu'tamirbin Sulaiman dari Mmshurbin An:Nutnm dari Amirbin Syutair.
Al Hakim ya dalam Al Mustadrak 2: 356 dri Abu Zaloriya Al

'Anbari dri Muhanmrad bin Abdussalam dari Ishaq bin Ihrahim dari Al Mutamir bin
Sulaiman dari Manshur bin Al Mu'trimir dari 'Amir bin Syrtair dan Masnrq. Salah
seorang dari kedua4ya mengatakannya sementara png lainnya mernbenarkannya. Ia
menilainya Shahih dan diperluat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyrthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 4: 128; dan dari Sa'id bin
Manshur, AI Bukhari (dalamAl AdaD), Muhammad bin Nashr (dalamlslz-^gialat),Ibw

Tafsb lbnuMas,uil



{ @,1;}'e\i 35 44 v,'&^fi wfj }
(Du.imganlahl<anwiadifur-slrnfi alvxmpolwwsebolgod

alat penipu ili antmmru yang rnaryehabfun teryelhwir kaki
[rrw] sesudahl@kohtesdl(ryal (Qs. An Nahl [16]: 94)

746- As-Suyrthi: Sald bin Manshur dan AtlFThabarani mengeluartan

dari Ibnu Mas'ud ia berkat4 "Jatrhilah oleh falian tsagaimana

menunrtnu Gikap mendugaduga)', kare,na hancumya omng{rang
sebelum kalian adalah disebabkan sikap ini. Janganlah kalian

mengqiyaskan sesuahr dengan sesuatu sehingga menyebabkan kaki

tergelincir setelah kokoh. Apabila salah seorang dari kalian ditaqa
tentang sesuatu )rang tidak diketahuinya, hendaklah ia me,lrjawab,

'Alu tidak tahu', karena jawaban ini menrpakan sepertiga ilmt."o{6)

\p:,iJrlJ;H ii S y"*Ly. I, ;fr'{fu, )
6b#r5Ljfi\'6t;Sr.)',jt' 

{@ ii<}

Al Mu&ir, Ibnu Abu Hatiq Ath-Ttabaei dm Al Bsihaqi (dalamSzr'cD Al hnani.b
mcnltbutlnn surah Al Baqrah alat 255, Attr-Thalaaq ayat 2, d8 Az-Zrlr,rorr ayat 53.

Al Baghawi rtcriwapfitmnp dalun ll Ma'olim 4: 9l dangm rEdalci )mg same
secraringlns.

Ibnu Al Jarzi nrcriwayatdmya aArrrr lihta 4: 4$4,dm Al Qrrthubi dallmt At
lhkarn l0: 165 dengmmalcrm)r&

Al Baidtawi'meriwc5radrrrrnl6 dalun Al Anwr 1: 525, dan lbnu Katsir dalun lr-
Tafsir 4:515 dri Asy-Syati. Ia bcrkata: atsr ini diriwaFtkm oldr Ibnu Jarir. h juga
mcngutipnya ?: 99 padra surah Az-Zrrmr a1d 53 dri Atb-Thabomi dari jalrr Asp
Spbi dri Syrtair se,pcrti ymg dikutip oldr As-Suyu0ri.Ia juga margrripnya 8z ll2-l?3
pada suratr Ath-Thalaaq ayu 2, dari Ibmu Abu Hatim dai Almad bin I\[urshur Ar-
Ranradi dri Ya'la bin t baid dri Zalrriya dei 'Amir dui Sptair drngan redaksi ng
sarna secra ringkas.

'* - Ad-Dun 4: l3o.

Tedsinlb:yl-lvlar.'ud,



(Borurrgsinpd yougkrlfw lnpdo y'.J/loh semdah diabefimnrr

- [Dia mendnp*lcernrkaan Nlah],keclmli orang yolng
dipal<sa W padahal huinya tctap tenang dalsn 

-befunrJ

[Dio tidakbqdosa], al<frrJ tetapi otar.g yang melapangl<mt
dadmryauntukl<cl<af irmrrmalrul<ennnlcaany'.J/toh

nwnhnparrya...) (Qs. An,Nahl [16]: 106)

747- Ar-Rabi': (Jabir) berkata: Ibnu Mas'ud berkata, 'Tidak satu kata
pun yang dapat menghalanglku dari dua pukulan cemeti kecuali
aku pasti akan mengucapkannya. Dan sesorang tidak akan aman
jika ia dipukul atau siksa atau dipenjara atau diikat.',O+a

i6 {^ti W (i6 A *fr iL:ajt,3;, qW $ y
{@ :i}frx;iitiyi,frit

(Dan janganldhl<firw rnengatal<mt tmhadap opa ydrJg
disebut selrut olehlidalmw secctrct ih,.o,u',Inihatat i*, ni
Irorarn"rurthtkmmgaila.adolcmtl<ebolwnganterhadap

AJ;loh) (Qs. An.Nahl [16J: tt6)

748- As-Suyrthi: Ath-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud ia
b€rkat4 "Barangkali ada seseorang yang mengatakan,
'sesungguhnya AIIah menyruh begini dan melarang begini', lalu
Allah '.4za.Wa Jolla berfirmaq Kamu bohong'. Kemudian ia
mengatalcan, 'Sesungguhnya Allah melrgharamkan ini dan
m€oghalalkan ini','lalu Allah ,,42a Wa Jalla berfirwn, ,tr(amu

',:'$O1r*g.rOaE)

70 ' Al Musnad 3: 9. AI Qurthubi meriwayatlonnya dalam At Ahkan l0: lg3
dcngan- menguatkan pcndapat yang mengatakan botehnya mengatalon ini. Ia juga
mengulangnya l0: 190.

"' - Ad-Durr 4: 134.
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(r+&WA Cg;+syly-\{@
(Sesnngguhny albrahim ad*lah seor(mg hnorfi yclrrg dapat
dii adil<nrr telailm lagi p aath lir;p ada Nldh dnrr lwrJif ...1

(Qs. AnNahl t16l: 120)

749- Al Bukhari: Ibnu Mas'ud berkata, "IJmat adalatr yang mengajarkan

kebaikan, (sedangll Qanit adalah arang yang taal).'(74e)

750- Ath-Thabari: Ya'qub menceritakan kepadaku, ia bErkata: Ibnu

'Ulalyah menceritakan kepada kami dari Manshur -yalcni Ibnu

Abdurrahman- dari Asy-Syabi, ia berkata: Farwah bin Naufal Al
Asyja'i menceritakan kepadalor, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata,
i'Sesungguhnla Mu'adz adalah umat yang taat kepada Allah dan

Rasul-Nyra.'

Maka aku berkata dalam hati, "Abu AMurrahr-nan salah, png
Allah firmankan adalah: Vf+6StA <g#Li'L
(Sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang dapat

dijadikan teladan lagr paart kepada Allah). Lalu ia bertanya,

"Tahukah kamu apa arti unat?" Alcu menjawab, "Allah lebih tahu".

'o - Shahih-aya6: 82. Antra dua tarda larnmg dri Al llanisy.
AI Halcim mcriwayatlcmnya dalen l, Mustadrak 2: 361 pada srrah Al l$ra', dai

Abu Zakriya Al'Anb€ri dsi Muharrrnad bin Abdusealun dari Ishaq dari Jrir dri Al
Alnasy dari Al Halcarn dari Yahya bin Al Jazzar &ri Abu Al Ubaidain lmrg termuat
dalam lrhabr ymg lcbih purjary Rcd*sin1,a 8dalah, 'Urrat (inrani adalatr yurg
mcngajdut kcbaikm kcpads mmusia'. Ia rnenilainya Shahih dm dipcrlcuat olch Adz-
Dzahabi.

Ath-Thabri nrcriwayatkmnya dalrrrrtAl Juti'14: l}t (M) dri Takxiytbin Yahya
dri lb,nu l&ie dri Al Ahocy. Ia jugr naiwayatlcmrya Muhamnrad bin Basys},r dai
Abu Ahmad dri Su$tu dui Sstmah bh Ituhail dci Mnslim Al Buthaindni Abu Al
'LJbaidain rcpcrti riwaya Al Brrlrtci . Di dalmnya dircbutkar: "At Qarril adslalr yang
tad hspada Allsh dm Rmrl-Nya'

Al BE hewi mcriuraydkmF &lain,ll Ma'alim 4: 100 torpe lata Al Qmit.
Ibrnu Al Jauzi rneriunyakmp ihlurr Az-Zad 4: 503,lbnu I&tsir dalanAt-Tafsir

4: 530 dari Sufran Atc.Tsauri dri Salanrh bin Kuhail. h jugl ruiway*kuurp dci At
Alnssydci Al Hdcrndri YahpbinAl Jazzrtmpal@'Al Qmit".

As-Suyrthi nurgutipp &lamA&Darr 4: 134 dri Abdnruaq, Al Fir),abi, Satd
bin Manshur, Ibmu Jarir, Ibmu Al Mrmdzir, Ibmu Abu }Iatir4 Ath-Thabrani, Ibmu
Mmdawaih dan Al Hddm Ijhat dsrbcrikulrya

Tdslr lbmtlrfias'ud



Ia menjawab, "IJmat adalah oftmg png mengajarkan kebaikan,

sedanglran Al Qanit adalah orang png taat kepada Allah dan

Rasul-Nya. Begitu pula Mr/adz bin Jabal; ia seorang yang

mengajarkan kebaikan lagl taatkepada Allah dan Rasul-Nya.'r(7s0)

7e - Janii' 14: 128-129 (M). Ia juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Al
Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syubah dari Firas dari Asy-Syabi dari Masruq
dari Abdullatr bin Mas'ud bahwe ia berkatg "sesungguhnya Mu'adz adalah umat (imarn)

)ang taat kepada,Allah'. Maka seorang laki-laki Asyja' bernama Farwatr bin Naufal
berkata, nla lupa" itu adalatr rmtukNabi Ibrahim AS.'

Katanya melanjutkan: Malo Abdullah berkata, 'Siapa yang lupa? sesungguhnya
kami menyerupakannya dengan Nabi Ibrahim AS.'

KatuDra melanjutkan: Abdullah diturya tentmg arti umat. Ia merrjawab, "Orang
png mengajarkan kebaikan, sedaugkan Al Qanit adalah orang ydng taat kepada Allatr
dar Rasul-Nya." Kisah ini juga diriwayatkm dari Ibnu Baslayar dari Abdunahman dari
SuSror dari Firas dari Asy-Syabi dari Masmq dengan malcna ),ang sarna. Dan juga dari
Abu Hisyam Ar-Rifa'i dari Ibrnu Fudhail dari BaFn bin Bisyr Al Bajali dari Asy-Syabi
dari AMullatr deirgan redaksi yang sama. Dan juga dari Abu Kuraib dari Abu Bakar dari
Abdullah, 'Sesungguhn)xa Mu'ad, seomng umat (imarn) )Nang taat lagi mengajarkan
kebaikan." Tryi ia menyebutkan h8l-hrl yang berbeda wrtuk kata umat ini. Ia bsrkata:
ingatlalr sctclah urnat ini, yalari sctelah satt ini. Dan ia juga meiryebutlcar. Ummatan
Wqfrtaru" Dan jugt dari Al Qasim dri Al Husain dari Huryaim dari Sayar dari Asy-
Syabi; dan dari 7-akariya dan Mujalid dari Asy-Syabi dari Masruq dari Ibnu Mas'ud
seperti t{rabar riwayat Ya'qub. Ia menanrbaltkan, "IJmat adalah orang yang mengajarkan
kebar'km, yang diikuti dan dijadikan suri auladan ...." Dan Abu Farwah Al Kindi berkata
kepadanya, "Anda keliru". Dan juga dari Ibrnu Abdul Ala dari Multarnmad bin Tsaur dari
Malnr dai Qatadatr dari lb,nu Mas'ud dengan makna )Elg sama. Dan juga dari Al
Hasan bin Yahya dari Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Firas dari Asy-Syabi dari
Masnrq dari Abdullah bin Maslrd dengan redaksi )ang sama.

Ib,nu Kasir mengutipnya drinya dzlzm At-Tafsir 4: 530 dari Asy-Syabi dari
Frrvah bin Naufal.

AI Hakirn meriwayatkannya ddem lI Mustadrak 2: 358 dari Abu Abdullah Ash-
Shafrar dfii Ahmad bin Mihrm dari Abu Nu'aim dari Su$an; dan dri Abu Zakariya Al
'Anbri dsri Muharnnad bin Abdussalam dari Ishaq dri Abdurrazzaq dari Ae-Tsauri
dari Firas dri Asy-Syabi dari Masruq dcngan rndsla yang sama. Ia me,nilainya shahih
dar diperlant olch Adz-Dzahabi.

Az-Zarnal&sfri mcriwapthnyt ddun Al Kasysyaf2: 348.
Ibmu Hajar mc,ngelurkannya ddam ll Kafi:91 dari Ath-Thabarmi, Al Hakim dan

Abu lWaim (dalarn Al Hilyah) dari riwalat Ulay1ah dari Manshur dari Abdurrahmar
dari Asy-Syabi dari Farwah; dari dari Al Hakim dari riwayat Sytbah dari Firas dari Asy-
Syabi ilEi Masruq; dan dari Abdurrazzaq; dan dri jalur Al Hakim dari Ats-Tsauri dari
Firas dcrtgrr r€dalci )rang sams.

Al Qurthubi meriwayatlcannya doJanAl.Al*arz l0: 197-198.
Ibmu Kalsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7: 87 pada surah Az-Zumar ayat 9,

dari Ats-Tsarni dari Firas dari Asy-Syabi dari Masnrq: "Al Qanit adalah orang )ang taat
kepada Allah dan Rasul-Nya."

Al Qnrthubi menyebutkan arti ini dalam Al Ahlum 15:239 pada ayat yang sama.

Tafsir lbruI\las'ud
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751- Al Brrkhari: Adam m€nceritakan kepada kami, Syrbah

menc€ritakan kcpada tami dari Abu Ishaq, ia berkata: aku

me,lrdengar Abdurratrman bin Yazid berkata: a}nr mendengar Ibru

Mas'ud b€rkata tentang (surah) Bani Israil,lT4 Al I(ahfi, Maryam,

Thaalraa dao Al Anbiyaa', "sesunggubnya surah-surah ini termasuk

)ang pertama kali ditunrnkan dan yaog pertama kali dipelajari di

Meltah."c'51)

t7. Suxdl Al Israa'dinanratar pula rurah Bmi Israsil. (Al hqo Fi Uhm Al Qur'an
l: 193),tl - Shahih-aya6: 185. Ia mcngulmgnya dcngsr sanad yurg santa 6: 82 tanpa kata

"Thaahaa dan Ai Anbipa-. Ia juga rmiwayatlmrya 6: 96 dri Muhamrnad bin

Baqc)rar dari Ghimdr dri Syubah dcngm riwayat aslinf'a-Ibnu 
Katsir meirgutipnya drinya dalun At-Tafsir 5: I turpa kata "Thaahaa dan Al

Anbiyaa'." Ia juga meirguturgya 5: 3?.4 pdt surah Al Anbiyaa" da'i Muhanmrad bin

Basysyar dengm riwayahYa-As-Suyrthi 
juga mengutipnya drinya ddam ail-Durr 4: 136; dan dari Ib,nu Adh-

Dhurais dan Ibnu Martlawaih tanpa kda 'Thaahaa dan Al Anbiyaa'.' Ia juga

me,ngulangnya 4: 313 pada sr.uah Al Anbiyaa', dai Al Buldtari dan Ibnu Adh-Dhurais

dengan riwayat aslinya.
et qurtiruui meriwayatkann ya dalam Al Ahham l0: 203 tanpa lota "Thaahaa dan Al

Anbiyaa'i' Ia juga mengulanglya ll 266 pada surah Al fuibiyaa' dengan riwayat aslinya

tanpa lota "Buri Lsrail.'
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Jy r$ti ),#i G.i$ .r*J;, {; c $t'64y
{ @'r*:; o,N$ rr; Ki u 5t ci.li ;.o:tr

(Maha Suci Atlah, ! mg telah mernp erj ataril<an har$ *N y a
pada suahr nal@ dnri AlMasiidilHarm^ke AlMasjidil

Aqtlrayorngtclahl<mliberl<ahisel<elilingnyaagarl<anli
p ulilwtlw l<cp adgrw a s eb agion dilri tmdo. tct:nda

fi<ebesuanlkanJi...) (Qr. Al hraa' t1?]: 1)

752- As-suyrthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari jarur As-suddi
darl Abu }dalik dan dari Abu shalih dari lbnu Abbas, dan dari
Murrah Al Ilamdani dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah: ft1-r+;idjts5ti* (Maha Suci
Allah, yang Telah menperjalankan hanba-I,Iya pada suatu malam)
ia bertat4 "Jibril mendatangi Nabi SAW di Mel&ah lalu
menrbawanya di atas Buraq kemudian berjalan menuju Baitul
Maqdis. Beliau melewati Abu Sufinn di. jalan yang sedang
memerah zusu onta. Lalu onta tersebut lari ketika mencium bau
Buraq sehingga susu yang telah diperatr tumpah, lalu Abu Suffan
memaki-maki akibat larinya onta tersebut. Kemudian onta mereka
yang berwarna coklat juga lari dan pergr ke sumber air. Maka
mereka mencarinya lalu membawanya kembali.

Nabi juga melewati lerrbatr yang berbau harun anoma kesturi. Lalu
beliau bcrtanya kepada Jibril AS, *Aroma apakah inr?, Jibril
menjawab, nMereka salah satu keluarga muslim yang dibahar
dengan api karena (mempertahankan agama) Allah Azza Wa
Jalla'"Q52)

753- Ibnu lGtsir: Al Hasan bin 'fuafah meriwayatkan (dalam jvnya
yang masytur): Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami

'n - Ad-Durr 4: lS7.

I
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dari Qannan bin Abdullah An-Nihmi, Abu habyan Al Janabi

menceritakan kepada kami, ia me,ngatakan:

Ketika kami sedang dtrdikduduk krsama Abu 'ubaidah bin

Abdullah -yakni Ibnu Mas\rd- dan Muhammad bin Sa'ad bin Abu

Waqqash, Muliammad bin Sa'ad bertata k€Pada Abu 'Ubaidatr,

"ceritakanlah kepadaku dari aphmu teTtang malam trsra' Nabi

Muhammad SAW." Abu tlbaidah b€rkat4 '!Tidak, j,,:tn engkau

png hanrs menceriakan kepada kami dari ayiahuru." Muhammad

berkata, "seandainya engf,au bertanya k€padaktl sebelum aku

beranya kepadamrl tenhr akan aku lakukan."

Katanya melanjutkan: Idaka Abu tlbaidah menceritakan iari
aphnya-, iaberkaa:

Rasulullah SAW bersabda: Jibfl AS nnfutmgfu dengan

menbawa birutug tunggz@tg@t lmg lebih fuo dui himar tapi

lebih kecil dmi Bighat. Iafu ia nonbawab di ata.mya. Kemudian

ia membawqh. terbmg *tiap lcali binAoq tertektt menaiki

dataran tinggi perk*inn, kstu kald don kcttua tangannya lurtts;

dan setiap kali ia tmm, kceu totgot dan kcfuu kakinya lunts'

Kemudian kami melewati seorang lald-lafi yang berpostur tinggi

dan berhtlit sawo matang sqerti lakiJaki,lzt Slanu'ah (kabilah).

Ia berknta dengan surra fteras,'Engftan telah nenuliakannya dan

mengutamakannya."

Nabi bersabda: Maha kami berhenti. dan ruangucapkan salam

kc1ndanya, dan ia meniawab salamkmi- Lalubbertanya, 'Siapa

ini, wahai Jibril? o Jibril neniawab, olni addah Ahmad.n Kata laki-

laki tersebut, 'selamot datang wahai Nabi lJrrarti dari Arab yang

telah menyampaiknn risalah Tillwurya dot memberi nasehat

kcpada umatnya."

Nabi bersabda lagpi Kemudian kami melufutkot perjalanan- Lalu

aht bertanya, 'siapalwh dia, walui Jibril?" Ia meniawab, Ia

adalah Musa bin'fmrann, aht bertanya, "Siapakah yang ia cela?n

Jau,abnya, "Ia mencela Tulwnnya karenamu" Aht berftata, 'Ia

TafsfuIbnu\loJud fm
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mengeraskan suaranya terhadap Tuhannya?' Jibril berkata,,Allah
telah mengetahui suaranya yang keras."

Beliau melanjutkan: Kemudian kami benolak hingga melenati
sebuah pohon yang buah-buahnya seperti lampu. Di bawah pohon
tersebut ada orang tua bersama anak isterinya. Maka Jibfit

Malra lrami pun mendatanginya lalu mengucaplran salam
lrcpadanya dan ia menjawabnya. Malu lbrahim bertanya,

'siapakah yang bersatnamu ini, wahai Jibril?,, Jibril menjawab,

"Ini adalah anak kenntnanmu, Ahmad.',

Kemudian Nabi lbrahim berluta, "selamat datang Nabi yang
Ummi yang telah menyampaikan risalah Tuhannya dan memberi
nasehat lr,epada umatnya, Wahai anak*u, engkau akan bertemu
dengan Tuhanmu malam ini, dan sdsungguhnya umatmu paling
teraHir dan paling lemah, jika kamu sanggup meminta sebagian
besar kcperluanmu untuk umatmu, lahtkanlah !.,
Beliau bersabda la$: Kemudian lumi melanjutknn perjalanan
hingga tiba di Masjidil Aqsha. Inlu aht turun dan mengilwt Buraq
di linglraran yang ada di pintu masjid tempat dimana para Nabi
biasa mengilcat binatang tungangannya disitu. Kemudian alat
masuk masjid dan htketahui ada Nabi-Nabi yang sedang r1tht,,
berdiri dan sujud.

Kemudian ahr diberi dua gelas yang berisi madu dan susu. Lalu
aku mengambil susu lalu latminum. Maka Jibit AS memuhtl
bahufu seraya berluta, "Katnu telah mendapatlcanlitrah [dan demi
Tuhan MuhammadJ.".Kemudian shalat dilaksanatun dan aht
mengimami mereka, lalu kami perg;.o't)

"' - Tafsir 5: 28-29.Ibnu Katsir berkata, 1'sanadnya Gharib dan mereka tidak
mengeluarkannp. Di dalamnp disebutkan hal-hal yang asing: p€rtanran para Nabi
tentang Nabi SAW pada permulaannya dan kemudian p€rtanyaan Nabi tentang mereka
setelah beliau berlalu dari mereka. Riwayat yang masyhur adalah librit es
m€mberitahukan ke,pada merelo pada permulaannya" dan juga bahwa beliau berkumpul
de,ngan para Nabi sebelum masuk masjid. Riwayat yang benar adalah ketika di langit."

Tafsir lbnuMas'ud



As-suyrihi mengrrtipnya dzlam Ait-hrr 4'. 147 dsi Ibnu'Araffi (dalun juznya

yang ;asy[ur), Abu iu'aim (ddun Att-Dala.',1), d,' Ibnu 'Asakir (dalarn To,4hh-nya)'

Al Hakim meriwqott"o'a*g- redaksi yurg sam dalan 't!\tw1a!ab4:606407
a*i Hi-Uii--it *-l.a ef ,eA ai; 61 Uasin Uin Ali bin Syabib dri Ubaidillah bin

rra"'rr"r**JAt-T.ili dar.i n"rr-,"a bin Salamah dri Abu Hmuah dari Ibratrim dri
Alqamah dri Ib,nu fr{usfra. pi dalannya disebutkm: 'Iv{a}a ia nrmbawa kami berjalan

ai ia""ft gelry lag busut hingga kami tiba di tanah Prrtftt rylrS-h{y" Maks aku

;;"^;),." ;lial"iliurn, t"ai ut"5o5"tur di tanlh g"try rygPhsuktapi sekarurg

kita b;da di ta'h potih fng harum?" Jibril msnjauab, *Tadi adalrh tanah neraka

sedang ini tanah surga.'
IGta Nabi: trGmudian alcu mendatrrgi s€ormg laki-laki ymg sodmg bcrdiri shalat.

Ialu lakilalci terseuut uertanva, siapalotr 6rsrg yarg ucrsunurnr ini, wahai Jib'ril?' JitT il
_*:"*"u, "Ini adalat ;dffi-d Muham,8d." luao ia rranyunb.ttu dengur baik

dan rnendoakm keberkahur untuHsu. Kemudian iaberlm, "Mintalah kemu&hsr untuk

o."tnu." Maks aku u"rt-vt, "siapakah diq watrai Jibril?' Jibril mcnjat"b, "ry"
JJ*, ,"oaur"-o, Isa bin M*yr- A'S." I(lta Nabi: lvlaka karni bcrjalan lagi hingga Inl
me,ndengar susa yans -*gg.r,,t, -..' Dsmikianlah bGliru nrcngganrbukut

pJ*r,ii-rl. d€ngd fr4irsa A.S dan masulnya kc 1&sjidil4qsh& apm nulcna )'6rg
'r*,". O"f"ir. ,"arf.ri aklrimya disebutkan: Malra alnr shal* mrgirmmi tiga orang

terscbut lbrrahirq Musa dm Isa AS.'----H-n"ro,Gr.t", ,Abu Harzah Mainnm Al A\mmycndiri dallnnenwaratm

hadits ini., Adz-Dzahsbi berkat8, "Ia divonis d}at/ol6 Ahrd dm lain-lainnya''

As-suytrthi mengutipnp dian Ait-Dwr +: {q ariAl IIritE bin Abu Salamah' Al

Baz,ar,ltu Nuainr, A6-ihabrani, Ibnu Mrdawaih, Abu Nu'aim (dalun Ail-Dala'il)

dan Ibnu'Asakir, dari jalur Alqmah, scaerti yurg diriwayalh okh Al Ilakim.
- n eurth$i -oi*uptt-ry"-adanrli tli*orr l0: 2S4 pada surarh Al Israa'ayat 60

dfii Ibnri Ishaq, ia Uertcata: pi mtara hadits yarg su{4i !ryd'P tentsrg Isra'Nabi

SAw dni Abd-ilatr bin Mas\rd <lan Abu SaId Al Khu&i (dm lain-tainnya) "" Dm

luaon*, bin Mssbd +€rdasukm riwayat yurg sryi kEpodslo drinya- berkata:

Diatatangkilr kepada Rasulullah SAW scekor Burae yaim binOmg tutggangan yug

Uiasa aiirmafan'para Nabi sebelum beliau. Ia melmgph sejorh nratamemurdarg'Idu

beliau naik ke a,tasnp, Icernudiilt tenrannya (Jibril AS) rneryerlihatftm ke'padmya

tsnda-tand8 keluasaan Allah di antara lurgit dm bumi, hinggr beliau tiba di Baiail

On*di. Ialu di sapa beliau bertemu Nabi lb,ratrinu Nabi Musa dm Nabi Isa AS yang

r.Airg Urfnureuf bersarna para Nabi lainnya unhrh 1pyunbut bcliau' Lalu belian

shalainremgimanni mereka. Kernudiur didatangkm tigl gdas k€eada beliau yang

masing-masingbcrisi zusu, lfisnr dan air..:__ 
6*n inermjutr<an: talu Ranrlullah sAw bcrsSda, k;1ildi{t alar mendengr

*o" y*j-*g3t6*, ketilra minuman-minumm Erscht ditsx.alsm @adaku, 'Jika

i" -"ig"iUif "i, 
i" d-'urnatnya akrr tengeplanu jil 

" !" 
prgpmbil ldrarr, ia dsr

umatnf akan tersesat; jilo ia aenganrbil susq ia dm umabya ak, mendryat

petrmjuk"
Kata Nabi: Mal(8 aku prm menganrbil gelas yang berisi slsr lalu-kuminurn Maka

Jibril berkata ke,padahr, "W;hai Muharmna4lomu dm urnfinr tclah dibcri p€tunjuk'

Ibnu trbBir meriwayatlon ddun At-Tafsir 5: 38 dri AL llsfidr Al Baihaqi dfii
Abu Abdullatr Al Hakim-dari 'AMan bin Yazid bin Ya'gb Ad-Daqqaq (di Hamdan) dri
Ibratrimbin Al Husain AI Hamdani dari AbuMuharrnadlsmail bin MusaAl Fazari dri
Unrar bin Sa'ad An-Nashri (dari Bani Nasln bin Qu'ain) dad Abdul Aziz, Laits bin Abu

Wshlhnululas'ui! fEl
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754- Ibnu Hambal: Husyaim menceritakan kepada kami, Al 'Awwam
memberitahukan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim dari Mu'tsir
bin'Afarah dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,r-':i, er!.t g'elt U 
"r$);4,'Pada malam alat di-Isra'kan, aht bertemu Nabi lbrahim,

Nabi Musa dan Nabi Isa."

Katanya melanjutkan: Lalu mereka membicarakan tentang hari
kiamat.0sa)

755- At-Tirmidzi: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami,

Sa1ry'ar menceritakan kqpada kami, Abdul Wahid bin Ziyad
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq dari Al
Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, 'r:$ri 
'jrii luq.i;f;l{J"{rrJil'*{

'r!t \V 6i 5i, .'ny y4, + lrar't,,l ;;if:titu' $'c;li.l'a it
.'rsl irri ior U Ut ls d.t:Ang il oril! Wti (Aht bertemu t'tibt
Ibrahim AS pada malam Isra'. Lalu ia berkata, "Wahai
Muhammad, sampaikanlah salamht untuk umatmu; dan

kabarlcanlah kcpada mereka bahwa Surga hantm tanahnya, tawar

Sulaim, Sulaiman Al A'masy dan Atha' bin As-Sa'ib -sebagian mereka memberi
tambahan dalam haditsn),a- dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullatr bin Abbas. Dan dari
Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari orang yang menceritakan kepadanya dari Ibnu
Abbas. Dari sulaim bin Muslim Al uqaili dari 'Amir Asy-Syabi dari Abdullah bin
Mas'ud, dan Juwaibir dari Adh-Dhahhak bin Muzahim: "Mereka berkata, "Rasulullatr
SAW sedang tidur di rumah Urnrnu Hani'setelah shalat Isya.'

Abu Abdullah Al Hakim berkata: Sfikh ini berkata kepada karni .... Lalu ia
meiruturkan haditsnya. Jadi redaksinya ditulis dari naskah png didengar darinya. Lalu ia
menyebutkan hadits yang panjang dengan menyebutkan jumlah tangga dan malaikat dan
lain sebagainya yang tidak bisa diingkari batrwa itu berada dalam kekuasaan Allah, jika
memang riwayat ini shahih." Akan tetapi aku tidak menemukan hadits ini dalam Al
Mwtadrak.Ia juga meriwaptkannya 5: 42 dari Al Hafidr Abu Al Khaththab Umar bin
Dihyah (dalam kitabnya: At-Tanwir Fi Maulid As-Siraj Al Muni): -Ia menyebutkan
hadits Isra' ...- lalu ia berkatq "Hadits-hadits tentang Isra'diriwayatkan secara Mutawatir
dari Umar bin l(hattab dan Ibnu Mas'ud (dan lainJainnf) .... Sekalipun riwayat
sebagian mereka tidak sesuai syarat hadits Shahih, tapi hadits Isra'telah disepakati umat
Islam. Hanya orang-orang zindiq dan atheis saja yang mengingkarinya."

'* - Al Musnad 5: 189-190. Atsar ini telah di+akhij sebelumnya secara lengkap
pada swah An-Nisaa'ayat 157-159.
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ainryafondatartanahnya.Dantanannannyaafulah:SubLawllah
Walhamd,ulitlah wa I"a llatw ll6ah Wallahu Alrbu,)os,

756- Ibnu Harnbal: Ibnu Numar- me,lrceritakan kcpada kami, Malik bin

Migtrwal mengabarkan kepada kami dari Az'7ltthlir bin'Adi dari

Thalhah alari Murrah dari Abdullah, ia bertrata, "Pada malam Isra'

Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha yang b€rada di langit

keenam.Kepadarryaberakhirsegalasesuatuyangnaikdaribumi
lalu dianrbil darinya dan ke,padanya bqs" segala sesuatr yang

tuun dari atasnya lalu dianrbil darinla'ro5o

757- At-Tirmidzi: Ahmad bin Budail Al Kufi me'nceritakan k€pada

kami, Muhammad bin Fudhail me,lrceritakan kepada kami,

AbdurrahmanbinlshaqmenceritakankaadakamidariAlQasim
bin Abdurrahman -ritu putra AMullah bin Mas'ud- dari ayahnya

dari Ibnu Mas'u{ iaberkata:

'Rasulullah sAw meirceritakan tentang peristiwa Israhya pada

malam hari, bahwa beliau tidak melewati sekelompok malaikat

kecuali mereka meny'ubnya,'4r;4ra'g-''l ;'ol (&nuhlah

umatmu melahtkan bekns <tsn

ti d.n ALL;i S.S A:t-*31:,i- Jf6;,i'3}

755 - Shahih-aya 13: lzl-15. Isbalote''Hasaa gltuih''
As"S"V,rtfri ,i."g,.Opnt" drinya diurt *l-Ourr 4: 153; dm dri Ath-lhabrad

dan IbrnuMrdawaih.*' ';"'-)l 
M*""d 5:24i. Tat*rij-nya akan disebutk, secra lcngpp Pada surah An-

Najm ayat 12-18' 
anD dri hadits lbnu Ivtasbd''' 

'n-- Shahih-nya 8: 209. Ia berlota' "Hasan gh

Tdshlbnulv?as'ud Cl
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K(,W qj )6 F::* i#lHt{r 6';;

{@Li'
(Don tclahl<ami tntapl<an terhadap Bani Israil dalfinKitab

itr4 "Sesnngguhny al<arru al<flrJ menl&rzutller:usal<frrr di
mi@Lr.nni Ini &z'rl.lrgili darJ Pdstil<anau ,l,*,

tnrlny onfuWl<m dirt dengan lceson$ongm y arlg b e.s or."
Mal<o ap abilo dour.S saat lwhtmwn bogi tl,ci ahntml
putanw dori l,cfu& [l,cialwtan] itw l<mi daunglsn

l,cpadmrwhatrta-hambalcmniydngmenfi,rryailcclatalcon,
y ang b esa1 lalu mer el<n rner aj alela di l<mQung.l+arpung,

dm iailohlrctetapan yang pdsti arlalsana- Kqrudianl<firri
beril<arrl<cpadorwgilbanunt;.tknrrliryqloli,orrJnrrrella-

lcen$aliilorrl<offJimelrrrbanfi,nnuilerryorl'lrrrtnl<elayaart
ilm m&- dnak darr krrrrli iadil<$J lffiw kelompok y ang lebih

besor) (Qs. Al Israa' UTlz 4.61

758- Ath-Thabari: Hanrn menceritakan kepadalu, ia berkata: Amru bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang lhabar yang

dituturkannya {ari Abu Shalih dan Abu Malik dari Ibnu Abbas-

dan dari Murrah dari Abdullah:

Allah SWT menetapkan untuk Bani Israil dalam Taurat: AL3.rltI
*ii *.fit (Sesungguhnya kamu akan membuat kentsakan di muka

bwni Ini dua kali) Kerusakan pertama yang dilakukan mereka

adalah membunuh Nabi Zakari)4a AS. Ialu Allatr mengutus raja

Nabith kepada mereka (yang bernama Shakhkhabio).'u'Maka ia
mengirim bala tentara dengan seribu ka\/aleri (pasukan berkuda).

Mereka adalah pasukan yang berkekuatan (besar).r63 Kemudian

Bani Israil membentengi diri mereka. Kemudian Bukhtanashar

tt' Tidak ada dal an Ad-Dun.
16 Tidak ada dal unAd-Dun.

l
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keluar menernui msreka dalam keadaan )'atim lagi miskin untuk

meminta makan. Ia memelas hingga bisa masuk ke dalam kota dan

mendatangi majlis-majlis mereka. Kemudian ia rirendengarkan

pembicaraan mereka. [Mereka]Ifl mengatakan, "Seandainya musuh

kita mengetahui ketakutan yang sedang kita alami akibat dosa-dosa

kita, tentu mereka tidak akan memerangi kita."

Lalu Bul*rtanashar keluar ketika mendengar hal tersebut dari

mereka, kemudian'ia berjuang keras untuk mengafir bala

tentaranya, lalu mereka pulang. Itulah firman maksud dari Allah

i*, :vVq ),)i nU,6:6 fib'Pt;grqnj'$ i;tiy
$j;,it5;5<rgi1'li (Maka apabila datang saat hulatman bagi

[kgjahatan] pertama dai kedu [kejahatan] itu, lumi datangkan

lcepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kehtatan yang

besar, fialu merekn meraialela di lumpung-kamryng, dan itulah

kctetapan yang pasti terlaksanal )165

Kemudian Bani Israil merrpersiapkan diri lalu mergka memerangi

Nabith dan berhasil mengalehkan mereka dan menyelamatkan apa

vans mereka miliki. Itulah maksud dari firman Allah SWT: i1
" 

!t-i Ki'W 4i l$. &; * i*i4'P 6';;t

(Kemudian' kami beriLrnn kepadamu giliran untuk mengalahkan

merelra kenbali fdan kmti membantunu dmgan harta kekayaan

dan anak-anak dan kani ja.dikm kamu kclompokyang lebih besar.)

Ia berkata: Jumlahnyal lttctl

{ @ :&o,,4'^g;1 r*L':la' Y
(Dan fii\-tiilp mof/lilsir itu telilhl<,fl,ni ?tqfu @
pufuanrry a [seharyrahnoi:u tctaprry a ful*S] pddn

lehemya...) (Qs. Allsraa' [17]: 13)

'' Ad-Dto
"t Tidak ada dr/ram Ad-Dtn.
t6 Tidak terdap * ddan Ad-Dm
'n ji^f t S : iz Gv$. As-Suyrthi mcngutipnlar dain ya ddatn Ad-Durr 4: 163.
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759- As"Suynthi: Ibrnu Abu Hatim meirgeluartan dari jalurJuuraibirdri
Adh-Dhhhak te,ntang firrnan Allah SWT: .#,liJ*'ii[ gaon
kami tetqkan anul perbuatanrrya [sebagaimana tetaprya kalmgl
pada lehernya) la berkata: AMullah be*ata, Kesialan,
kebahagiaan, rezki dan ajal.'ose)

{ @ q*W e;rt (5';;i, a\i J:6:Jrg y
(Don iil<ol<ffirihendak merrbhusalcmr flatu regd, molca
l<ilnJi perintf,hl<*rr kepada orong.orung yarJg hiil"p mewah

ili negui iat [wpaya mtrrtaoti y'.Jllah] tctapi tnnelca
nnelalcull<onkchfihalqfrrr dalam negcri iht ,..)

(Qs. Al Israa' [1?]: 16)

760- Al B'rkhari : Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Suffan
menceritakan kepada karni, Manshur mengabarkan kepada kami
dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata, "Kami mengatakan

terhadap kampung yang maknrur pada masa Jahiliyah" 'Allah telah
mensejahterakan Bani Fulan (memperbanyak keturunan dan

binatang temakn5ra)r. r(zco)

'ogLYj( 6r#4 @ f,.fi Jil{j }
{@ "'*trlti

(... Dcn iuryanlah l<mw mengholnbtn.lw$llnl<mt
fiwrtamul seoura boros. Sesnngguhrry o panborc s.perrboro s

{
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'e -Ad-Durr4:167,
'* -'i;;i;;;; d4. As-suyrthi mcngrrtipnya drinp datunAd-Drr4: 170, dan

dari lb,nu Modawaili dcngan rcdaksi, "Allah telah mcnscjahtcrakur Bsri Fulsr
(npnecrbmyak kstlmrrur dar rczkinya).' Al Qurthubi dalmt Al
Ahksrr.l0: 233 dcngm rodaksi, "Allah nrnscjahtcratrkm Bani Fulm."

W*rl/orn lvlas'uil



itu ailalah lrrrtiloru,.duaqEito ;')
(Qs- Al Israa' [17I: 26'2?l

761: Ath-Thabari: Muhammad bin Al lrfttsma mminh kQada

lrrmi, ia berl(ata Muharrmad bin Ja'fu ntcnctritatm kr@ t"esni'

ia b€dota: $nrtah me,nceritakan kepada.t"; dad Al Hahm' ia

ber*ata: Aku mcndengpr Y*fta bin Al !a"'o' mcnceriekan dari

Abu Al tlbaidain +rang buta- bahwa ia bcrhya k€pada Abdutlah

bin lUas\d tentang "pt 
ioit 9-**<; @oa iotsq'tah knmtt

nenghunfu-honMrn th&toai *oo1tr fuosr--i' b#ta'
"MengBmakm bara untrtc scnrau yug'i'ltk Pcdu.'o6l)

7at -1-,1t 15: 53 (M)- hj.gl6iwrre6ryrF bi?;tuinlh-Y$- -f ta?ddtl
dri Ibnu l&is O.i 61 lu*i &A ru II1[m. D1iugrdri Yd6, dri h {,1av,.h

dui iyrto dri Al II*d" ou juq qT rynd utr Acil dri Annh& bto

sy;."1-6gi Al Mastdi d.i s"tm;h 6;a Kfid dri A5u Al {Jbd&dn- Ih jugr dri
IbnuAlMubmaduiYahyebinK6i]Al.AilridrisFt&&i{hI$r{dd
Abdrrllrh. Dm jugrdri fvruf,mdbin Uboid^l fr{ffiidri AhAl.Ahrr6h dui

$;-IS"S Ari it, Al 1rbaidtr dcngp rcd.hd, @ dnur
i.rp-f,r-,-Vt" bqt&lcbihm-' Dm iu* dui lhr Brnnr dri Abnrrfu dui-S.hpC 

S"t*h dEi Itlustim Al B|ffsin &i Ah Al llbidrin dltlgE E&bt
;r.,rilt"r-i"lr- dilur kebutrlrm ymg ibcnautll. DTjl|8t&4-Atrrnd Hn r'Infutr
lr-n-"t-a.i Abu Al llarbb dci 'lm Hn Zrtq dri Ah eq dri llrtuah hin

Midh"ab dari Abu Al {rbsi&in da'gr'r rGdrbd' Tmi mF'n' hdir dri pra
'd"h"b"tN"bt 

sAu b"h". y-g oir-tounnnbdzlrdel$ 'a''-'tur ktedi lur
kcpcrlum (rrsrd.t"rtbur'ltrntudmt sue bcc)"' Af ffi*im-miwayatmyr &lm l, tm t Xl dri Ah Zr&rip Al
,Anbui dui Mtrhmmad bin ajb&rssalm ati Ifiq dri eqr dri Al -l * dri Al

I{rk - dri Yahya biD Al lws' yang EEla 613 rais yry ktih pmieng h
nurilainya Shahih dm diperkrdoleh A&-Ilzahdi
- -noSuyntri rme$i;n dd ke&rmya ibtuAil-Dwr 4; lT1, da d.i Al Firyrbi'

Sa,id bin.Irimslnrr, fU"'e[", Syaiboh, Al nm-i (d'trnll lM\ hu Al l*mdzir'

Ibnu Abu ffuirn,:lO-ftaUri4 dm Al Bd.qi (ddm $fu'& Al llgll.\ Ir iup
,"-g.rtprf a tetrydlsin tki lhuJuirdlngurqLlsi .Kd tgrccritrlerrr --'- -n il_for*t ,rgit*rnAlua,alitl: 12& huAl hzi 

'Hl,!Ii,/iz-
2o7 5i yT,,tnlbnu KSir dalmr At'T$ir 5: 6-

Tdsrrltllrl.tllrtuit G]
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(Dm iangarilahliolnw iadil<arJ tangarurut tnbelatggu pqfu

lelwrnuilrrniangolrrlahlwnrutcrlalumanguhnl<annya,
kmena iatkomu mmiadi tercela dorJ mrlrJ,yesall

(Qs. Al Israa' lLTlz 29)

762- Al Wahidi: Abu Al Hasan Muhammad bin Abdullah bin Ali bin
Imr.an mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ali bin Ahmad
Al Faqih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu'IJbaid Al
Qasim bin Ismail Al Muhamili mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Talcariya bin Yahya Adh-Dharir menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sulaiman Ibnu Suffan Al Juhani menceritakan

kepada karni, ia berkata: Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia
mengatakan:

Seorang bocah lald-laki menemui Rasulullah SAW lalu berkata,

"Ibuku meminta kepadamu ini dan itu.* Nabi bersabda, "Hari ini
kami tidak memiliki apa-apa." Kata bocah tersebut, "Ia mengatakan

kepadarru, uBerilah bajumu untukku. "

Katanya, melanjutkan: Maka Nabi melepas jubahnya lalu
memberikannya kepada bocah tersebut kemudian beliau duduk di
rumahnya dalam keadaan telanjang. Mal<a Allah menunrnkan ayat:(rt"-*{j6{i Jy'-ib 3i- j€$t (Dan jangantah kamu jadikan
tangonmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu
mengulurkannya)oat

'o - Asbab:294.Ibnu Al Jauzi nrcriwayatlcrnryadalanAz-hd 5:29,A1 Qurthubi
dalmrAl Ahlcan l0: 25G251. Ae-Suyrthi mengutipnp dalatn Ad-Durz 4: 178 dari Ibnu
Juir. Tapi dcu tidak nrcncmukannp dalern Al Jani':

W*IbnuMlcr.'ud
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763- Abdullah bin Almad berkata: Aktr menrbacakan di hadapan

ayahku: Abu ubaidah Al Haddad memcpritakan kepada kami, ia

berkata: Sukain bin Abdul Aaz N',AMi menceritakhn kepada

kami, Ibrahim Al Hajari menceritakan kepada karni dali Abu Al

Ahwash dari Abdullah bin Mas\r4 ia berkata, "Rasulullah sAw

bersabda, 'r:";ir U db 6 (ruuk akan menjadi miskin orang yang

ekonomis fhiituP ieibhanall -"a 
o\

{ @ W't'ifrJ #' -eh'rii$,, rd e,f }
(... Don tak d4 surtttt@rlwloinkmtfurtasbih dengart

memuji,Ny a, tctafliLrn * *kaliolrfidrukmenguti tcsbih

rnercla...) (QB. Al Israa' ll7lz 441

764- Ibnu Harnbal: Al wali bin Al Qasim bin Al walid menceritakan

kepada kami: Israil menceritakan kepada kami dari Manshur dari

Ibrahim daxi Alqamah dari Abdullah, ia bErka-ta: Abdullah

mendengar terjadi pe,lre,nggelaman (di bumi), ia mengatakan:

Kami menganggap tanda-tanda (kehrasaan Tuhan) sebagai berkah,

sedang kalian m€,nganggapnla scbagai (ancaman) untuk menaktrt-

nakuti. Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW dan kami

tidak memiliki air, beliau bersaffia kepada kalni, "Mintalah air

kepada orang Yang memilikhtYa. u

Maka kami prm melakuf,amya, lalu dibawalah air ke'hadapan

beliau, kernudian beliau memumpahkanqra ke dalarn bejana' lalu

beliau meletalikan kedua telapk tangannya ke dalamnya, maka

7@ - Al Musnad 6: 134-135. S)'akir memvoninya dha'ifY'uena tiHajari dha'if'

Ibnu Katsir mengutipnya darinya ddarn At-Tafsir 5: 68. Ia juga mengulancnya 6:

134 pada surah Al Furqaan aYat 67.

As-Suyrtlri juga mengutipnya duinya dffil?nlrt Ad-Dan 4: l78.Ia juga mengutipnya

dari Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi

Totshlbtl.lvlas'ud F@



memancarlah air dari jari jemari beliau. Kenrudian beliau bersaMa,
nMinumlah air yang suci lagi berkah ini, dan keberkahan berasal
dari.Allah." Maka aku melrgisi perutku dengan air tersebut dan

orzrng-orang pun minum darinya.

Abdullah berkata, uKami mendengar makanan-makanan bertasbih

ketika ia sedang dimakan."(7tr)

765- As-suyrthi: (Abu Nu'aim) mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'Tidak seekor burung pun di
langit (angkasa) maupun ikan di air yang dibunt kecuali ia telah
meninggalkan apa yang wajiblran Altah kepadanya bentpa
memboca 7^611rt. n(7 65)

'#*i iK<rKfi{r.*;, i .i.6 r-fiVi,i y
'it ;;i 4; 6y ai$. <,i\'r;j,i,*j @ S,: J;

{@ €3'#
'u - Al Musnad 6: 182-183. Ia meriwayatkan bagian-bagian darinya di tempat

lainnya yang bukan bahasan Tafsir.
Al Bulfiari meriwayatkannya dalarr..rr Shahih-nya 4: 194 dari Muharnrnad bin Al

Mutsanna Abu Ahmad Az-Zubaii dari Israil dari Manshur dengan redaksi )xang sama.
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 13: 114-l 15 dari Muhanunad bin

Basys),r dari Abu Ahmad Az-Zubaii dari Israil de,lrgan redaksi )rang sama dengan
pefteaaan pada urutannya. Abu Isa berkatq "Hasan shahih."

Al Baghawi meriwayatkannya dalarn Al Ma'alim 4: 132 dari AMul Wahid Al
Malihi dri Ahrnad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhartrnad bin Yusuf dari
Muharmad bin Isnrail dari Muhamnad bin Al Mubanna dari Abu Ahrnad Az-zubui
dcngrur redalsi )ang sama.

As.Suyrthi memgutipnya dalan Ad-Dur 4: 185 dari An-Nasa'i dan Ibnu
lvlardawaih. scdangkm yang tcrdapat dalam Srman An-Nasal 1: 60-61 tidak tcrdapat
balrasan Tafsirnya. Ia juga mengutipnya dari Abu Asy-Spikh (dalam lI Azhamah) dan
Ibnu lv{rdawaih secara ringlos dengan hanya mcmpbutkan bahasan tafsir, ,Kami

mal@n bersama Nabi SAW lalu kami mc'ndengar mskanm b€rtasbih kaika ia sedang
dimakm."

Al Qurthubi juga mcngutipnya ddarn Al Ahkan l0: 268 dari Al Bukhari dan lain-
lainnya

W: ffifacngutiptva 
drinva dalmt At-Tafsir 5 : 7 6.

L

Tafsir lbruIulas't;ad
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(I<dakntw "Pangilhh mrl'relu- ytrtg l<mw orrrwap

lTutwn] selain Nlah, nafu nrrl";elca fidsk al<*rr menQmyai
l<z/ro;asaonunatkrn'rlrryhil.NrglwJbalwyadaripadamtdatt
finak Wlt nemindahlmnyd." Otang'ottrrg yorrtg mrr:el<t

setu ia+ rrwtel<a seniliri mrlrcari iorlon- lre$adt Tuh.ort

merelcn sia|a di antara nsekt yonglebih dekvart tlrepad'r
Nlahl...) (Qs. Al Israa'[1772 56'571

766- Al Bukhari: Anru bin Ali melrceritakan kepadaku, Yahya

menceritakan kepada kami, Su$an me,nceritalon kepada kami,

Sulaiman menceritakan kcpadaktr dari Ibrahitn dari Abu Ma'mar

dari Abdullah: "i;$'4; $L Uoton trcpada Tuhan merelu) ia

bedrat4 "Ada bcbcrapa golongan maousia png menyembah

golongan jin, lalu iin masuk Islam scdang mcrcka (gplongm

manusia) tctap berpcgpg tc$h dcogeo agntn6. mcreka

Gcsyir&am1,a).'(760

tr - gialitt-nyt6: 85-86, dm saclakrp dircbltlm: Al Aryjat rncnrrfiahkm dui
SgS/m dri Al l,tnasy (Katatcoilrt, 'Pagillah mae'ha yorg ka!,u. agsil'Il jlSa
m*wayakmnya dri Bisyr bin Khalid d6i Mnharmrd bin Jafa dri Syrtah dri
sulafunm dri lbrahimdcngrr rcdaksi ymg sama sccaaringlcs'

Muslim nrcriwayatkmnya dalam sialii-nya 4: 2321 dai Abu Balrr bin Abu

Slarbah dri Abdullatr bin I&ie dsi Al Ahtasy dri lb,rahim dcngm rcdaksi )E tB sT1
t" jug" mcriwaydkannya dri Abu Bakg' bin Nafii Al 'Abdi dri Abdgnahman dri
Suilmr dari Al ifnssy dani Ibrrahim dengs.r rcdaksi yurg srna. Dur juga-dai Bisyt bin

matia dsi Muttamntad bin Jatar dcngm sanad scbchurrrya. Dar juga dri Hajjaj bin

.A,ry-Sptr dri Abdushshamad bin Aldul Waits dri ayalurya dri Hussin &ri Qatadah

a.i a-UaUU, bin Mabad Az-?lrrnorti dari Abdullah bin Utbah dari Abdullsh bin Masbd

dcngrr rcd8l6i ]rElg s8rn8. Rcdaksinya 8d8lah, nA)r8t ini tlllT b1t*aan dcmgut

golingEn mas)aiakat Arab png mcnyc,rnbah golorgEn Jin, lalu jin masuk Islam

i*-t o golongan manusia png mcnycnrbah ntackt tidalc mcrasaksr hal tcrsebut.

u"t" t -rrI*r afil"oongnion{yong rnerelu squ ifrt."
Al Hakim mcriwapttomnp dalam Al Musta&alc2:362 dEi Muhslnntad bin Ali

bin Duhaim Asy-syarbani (di Kufah) dari Ahrnad bin Hazim bin Abu Ghamatr dari

Qabishatr bin Uqbatr dari Sufyur dari Al Alnasy dcngan rcdaksi yang, sama. Ia

nrcnilainya Shahih dan dipcrluat olch A&'Dzahabi.
am-nrauari meriwayatkannya df,l8lmAt Jami'15:72-73 0w) dad Abu As-saIb dari

Abu Muawiph dari Al Alnasy dari lb,ratrim dari Abdullah dengur redalsi yang sama. Ia
juga mcriwayatkannya dari lb,nu Al Mutsanna dari Abu An-Nu'man Al Halcam bin

eiauwr Al 'Ajli aari syrt*r dari Sulaiman dari Ibrahim dari Abu Malnr dengan

redaksi prrg t-*. Danluga dali Muhammad bin Baspyar dari Abdurratrman dari

TdstuIbnulvlas'ud 6l
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!"Fl dri Al Atnasy d*grl led8lcsi )mg sqn " Dur juga dari Al Hasan bin yatrp
dri A-bdurrazzaq dri Ib,nu Ulrainatr dari Al Ahrasy deirgar redaksi yang sama. Dan
juga dari Abdul Warits bin Abdushshamrd dari ayatmya dari Al Husain aari Qataaan
dari Mabad bin Abdullah Az-Zr,nrfii deirgro rcdaksi yang sama. Dan juga dani Bisyr
dari Yazid dari Sa'id dari Qatadah dengan rEdalci )rmg sama. Dan juga dari Al Husain
bin Ali Ash-ShadeI dri Yahya bin As-Sah dui Abu Al 'Awwam dari Qatadah dari
Abdullah bin Mabad dari Ibnu Mas\rd deirgan redaksi, "Ada beberapa kabilah Arab
yang menyelnbatr golongan rnataikat yang bernama jin. Mereka meirgatakan bafuwa
malaikat-rnalaikat tersebut urak-anak p€rempual AIIah. Maka.Allah menurunkan aya!
"Orang-orangyang moeka sena itu."

Al Qurthubi mengutipnya dalarn Al Ahkan l0:279 dari Muslim dengan riwayatrya.
Ig jusa mcriwayatlonnya dari Al Mawardi: "Bahwa merelo adalah pari maluilot y"rrg
disernbah kabilah-kabilah Arab.'

- Ibnu Kasir mengrtipnla datam lt-Tafsir 5: 86-87 dari Al Bulfiari de,ngan
riwayatnya. Ia juga mcriwayathnnya dri Qtadah dari Mabad &ri Abdullah bin Utbatr
seperti riwayat Muslim drinya Dur juga dcngm rcdalsi, "Ivlereka maryenrbatr
gglongan rnalsikat yarg bernama Jin -lelu ia nranyebutkmnya." Kcmudian ia Lerkats,
"Ibnu Jrh memilih pen&pat Ibmu Mactrd.,

_ As-Suynttri mcngutipnya dalan Ad-Dw 4: 189-190 dri Abdunazzaq, Al Firyabi,
Sa'id bin Manshu, Ibnu Abu slal:bah, Al Bulfioi., An-NasaI, Ib,nu Jirir, tunir ai
Mun&ir,IbnuAbu Hctirq Ath-Thabasri, Al llalcfuq lbmu Mrdawaih dsr Abu Nu'aim
(ddam Ad-Dala'it) dcngur rcdalci )rmg srn& Dan juga dci lb,nu Jrir, Ibnru
Mar&waih, Abu Nuhim dal Al B8ft8ql (bcrsan -sarta &tr,un Ad-Data /) dcngan
rodalrsi )rmg sarna- Dar juga dri Ibnu Juir ecpcrti riwayat Al Hwaftr bin Ali Ash-
Shads'i.

Al Baglrswi mcriwaytlornya dalamll Ma'altm 4z 134, dur lbmu Ar Jauzi dalmr
Az-?ad5:49.

- -Ma'alim4:135.

(Tork ada watu ncgefiplun, [yarrg ilurhala penfuduh,rrya],
melafui<iarrJlrrrrlrimefiinrasal<fiuyyosebelwntwikiamat

atml<rmJi ail*ab tpenfuhfuryal ilergan ad$b yong sorugcnt

l<rr:as...) (Qs. Al Israa' [1?]: 58)

767- Al Baghawi: Abdullahbin lvlasbdberkata:

Apabila zrna dan nba dilakukan socara terang-terangan dalam suatu

kampung malra

menghancurkannl6. o67)

Allah memaklumatkan untuk

Taftirlbnulvlos'ud
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(... Dc,lrtknfiJi frnakmenlfilqi tmil*.tffidt iat melainlan

" untukmnalcuti) (Qs. Al Isma! [17]: 59)

768- Ath-Thabari: Bisyr melrceritakan k€pada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkaa: Sa'id menceritakan kepada

kami dari Qatadah:

Tentang firman Allah: 6fff-+:g! V;(t (Dan trani tidak

memberi tanda-tmda itu melainkan untuk menahtt): Allatt

menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda fng dikehendaki-

Nya; barangkali mereka mau me,ngaurbil pelajaran darinya atau

ingat atau kerrbali (Mobat). Diceritakan kepada kami bahwa

Kufah pernah mengalami gcmPa pada masa Ibnu Mas'ud. Maka

Ibnu Mas\rd bertata, "IIai kalian selltlla, sesungguhnya Tuhan

lralian sedang memberi tguan kqada kalian, maka sadarlah

kalian."060

{ @ . . ;ii ss st.#ri t}.4;i$i A y
(Diril<nrilahshaladar:i*stilahmaahrritergelhrcirsm$ai

geloprn.almrr...) (Qs. Allsraa' [17]: 78)

769- Ath-Thabari: Washil bin Abdul A'la Al Asadi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari

Abu Ishaq -fkni Asy-Syaibani- dari Abdurrahman bin Al
Aswad dari ayahnya:

168 - Jami' 15: 75 (M). As-Suyrthi mengutipnya darinp dalam Ad'Dun 4: l9O.
Lihat atsar 764.

TalsirlhwMas'ud
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Bahwa ia bersama Abdullah bin Ivlasfd di atas atap ketika matahari
te6e,nam. Ialu Ab&rllah bin Masld membaca: 434'rt316
.tli e:.lr[JEi.*tlt;ff (hitrmlah stulat dari sesudah matahari
tergelincir sanpi gelq nmlam) sarrpai selesai. Ialu ia berkata,

"Demi Dzat yangjiwaku b€rada di tangan-Np, inilah saat matahari
terbenanl oraog puasa berbuka dan wattu me,lrunaikan r1o16.n(?6e)

770- Ath-Thabari: Al tlasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abemazzaq meirgabartan kepada karni, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabartan kcpada kami dari Abu Ishaq dari Al Aswad
dari Abdullah:

Bahwa ia bertata ketika matahari tefielram, ,,Ia terbenam pada

waktu senjq yakni di suatrtempatn@

?* - Jani'15: 9l (M). Ia jugp mcriwayatlonnp dri lb,nu Baqnyar dari Ibnu Abu
'Adi dri sa'id dri aedsh dai uqbah biE Abdut Ghafir dri Abu ubaid (secra
Kirabah) dei Abdullsh dcnen rmlsna ymg sm.- Dm juga dri Bisyr dri yazid dad
S8'id dri aedah dri Ihu It as\d dargr rcdabi ),mg sanra- Dm juga dri Satd bin
Ar-Rabi' dri Sutm bin tJyrinah dri Amru bin Dinr dari Abu ubaidatr (secra sriza'r)
dri Abfullah dcngm rcdahsi ),urg sma secra dnglcs. Dm juga dri Ibnu Humaid dari
Juir dri Mughirah dri lbrahim dei Abdullah socra ringlos. Di dalanmya discbutkan:
Ia bedrata,' Tagelbrcinya*yt adalah tcrtenmya,

AI llakim dalm l, Musta&ak 2:363 dri Abu Zaloriya Al
'Anbri dad Muharrrrmd bin Ab&rssalmr dri rshaq dili Jarir dari Al Ahas, dari
Ib,rahim dsr Urnarah dri Ab&rrrahnwr bin Yazi4 ia berkata" "AMullah shalat Magfuib
dm kami melihc matahri masih ada ....' Ia nrarilainya stuttih dan dipertuat oleh edz-
Dzahabi.

As.Suyrthi mEilgudF}la dri teduarla &disn Ail-Dan 4: 195; dan dari
AMurrazza+ sard bin Ililmsur, Ibnu Abtr sribalL Ibnu AI Mun&ir, Ibnru Abu Hatint
Ath-lhabruri dan Ibnu Itturdswsih dri bcrtagui jalrr. Redalainp adalah,'Tergelincir-
nya adalah tcrtcnamya'

Ar-Rszi &lm ll Mdatil, 5: 422 dft:. Ziilr bin Hubaisy dci
Abdullah bin Mastrd.

Ib,nu AI Jauzi rmphrtlm uti itri dalfr lz-zad 5:72, Al eurhubi dalam ll
Arrfu. l0: 303 dn IbEu KGir &ln At-Tgir 5: 1/E,.n - Jani' 15:91-92(M). Ia bcd@r 'itnr tdat nrargetti tafsir ini -yarmi kata: di
waktu ecnja di t rpd- ryolrrh ini pcrtom pcrarvi ymg tcndryat dalanr samad atauloh
pcdsdam Ibnu Macbd? Jfu ini nurrydm pcrl@m Abdullah, tidak diragrkar tagi
bahura ia lcb'ih mcngetahui rtinp daipo& cmg asing ....'Ia maryebutkan p*"rrion
9!ry asing tqtadry l@ inl yaitq 'orag ymg nrclihc mcl@tckan tclapak trrgannya
di alisnyr tmna cahayaye-'

Ar-Raghrt At Ashfihmi bc*da datmr f&$tafu Glwib Al ew,an: l7l, ,Matahri
tcrgclincin bc{gcscr di xrrrtu scaja (kc rah bEEt)'. Ath-Thabci: Ahli batrasa asing
bcrlraa: Tcnbg hal ini adapcngrra dri palcom Al Aiiqi:

Tdsb flbn fuIrrr,ud
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771- AtbThabari: Ibnu Basyryu mit*m tePda bmi, il bt*fi:
Abdurrahm menceritakan kcpada k'mi, b befu suq,m

menceritrkm k€eada kmi dni Al Ahasydri thrahbin'[hilir
dari Abdurahan bin Yazid dari AbrfulalU ia betrane'I],,i}I1kqya

adalah tergetircirnya: yakni lttatahri-'o't)

772- lbnullajan Al Baihaqi (meriwa:ntun) duiialu Ayynfi hin'Lnbah

dari Abu Ba&r bin Muharnmad bin Amu bin IIaa dui '[frah
dari lb,nu ltfias"4 ia b€rlotL "fihril eS mendmgi Nabi SAW

ketika matahari t€rgelircir, lalu ia bcdffi, tsmBm don shaldlah!'

MakaNabi bangun dm shaltZrhu-(@

773- Ath-Thabari: Mubammad bin Al Mutr*lma nmeritlh kcpada

kami, ia berkah: Ibnu Abnr 'Adi mmita&m tQada kemi dai
Syubah dad 'Ashim dni Aht Wail dri AfauUalU ia berhnq "IEi

adalah tergelincirnya maahui dm ini gplryF malm Ia

menrmjukke arah timur dmbrat"@3)

774- As-suyrthi: Aft-Thabarmi mengslua'-'n dri Ihr ltfast*

Mutblrqi rr@tpi. sqia sqpti otwtg solit yry fuL tads ffi pt btry
|nlotilrsrrpbtaUw)

tfu naf athfuoqn fi wla. qV (fr ffit ubst)
tfu no,lalfut keu dry* totgotb d ac olifu

Ag0t@iloisinomfui
Hbtga fut biw rdila orury W Effit

@iwsrAlAiiqi:lgys/-dcngE'w?fr/.lts'r,DltrlmdrlJ'dAtLTtetui
disebudror, 'l,Ltahd hgrqrir.' Tmpa 'scmgglrhp', du 'ADue Iflh' sdagd
ranti'Taz&lsfi', dm di drtam)ra tida& tadryc sr& bi8l- 7't - Jorri' 15: 9f (M). Ihu Jrir tcrycodrycttn pC tilimtnd lhu Mrdyl
adalatr pcnd@ lsin, 1laio qgelincimF lrnhri-

tunu xatcir rmrlr{rdm uti ini dda At-t$b 5t 1,[,i!D.L:h orbcrihp.n - It6: l6f kdika mtaltoij hdiu pg rtffi dch Az-Zmtts5Tri
ddun Al *tuffi2: 371-372 dcagm rcdlbi yug lm-

Ibnru Jarirlug miuqdmf dri rrhrq (drtm t61ag54qfl dri Btuyr tin
Unrar dari Sulafutin Bild dri Y&yttin Sfil dri AhB.trbin llmdd lhu
M8std dcngp rcd.Ld lmg !ur.. h bcd-tr: Ihu lilrdrr$ mSCurh driidu
ini, tryi hodir ini llrrtqotld.'

As-Suwlhi ilro8$iFlla &r@ A&Irt?4: 195 dri Ih lrh-
n 

-Jortti'ls:91 (M).
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Tentang finnan Allah SWT: ,fii ,y, $l@ampai getap malam) ia

berkata, "shalat Is5r4. "oz0

{@ 6F <,( #ir:}L#ai 5r:,*. . . }
(,.. Dan tdirilirrr.lah pula shalatl subuh. Sesunggatwrya

shala $hh itil disdlsil<m [olehmalail<at])
(Qs. Al Israa' [1?]: ?8)

775- Ath-Thabari: Ubaid bin A$ath bin Muhammad Al Qurasyi
menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaktr

dari Al A'rnasy dari Ibrahim dari Ibnu Mashd, (dan) dari Abu
Shalih dari Abu Hurairah:

Dari Nahi SAw, teirtang a1,at ini: 6Grt6GiS);,ilii,(33
(i;X (hn tffikanW pta slmlatJ sbuh. &nmguhnya shalat

s,Lbuh itu disals;ilwa [oleh malaikatJ) beliau b€rsabd4 "Disaksikan
oleh nutaikat malon dan nuloikat siang.no7s)

7G As-Suyrthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Al Qasim dari

ayabnla ia meirgatakan:

" - Ad-Durr 4: 195, dm s€telattnla discbutlon: Ibnu Jarir rncngeluarkm dari Ibmu
Masb4 ia bertata, "Ghasaq Al-Loil: malam rnulai tampak (gclapnya malam).n Alu tidak
rnencrnukernyaddanAl Joni', riwayat ini adalah dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Jauzi mcriwayatkannp dalmrAz-fud 5: 73 dangur rcdaksi, 'Is)a.,n' 
- Jqni' 15: 94 (IvQ. Ia mcriwayatkan malmanp dri fr,nu Sasl,sy,ar d;ri Ibnu Abu

'Adi dari SaId dari Qatadah dari Uqbatr bin Abdul Ghafir dri Abu llbaidah, deirgan
redaksi, "Abdullah menuturkan bahwa pada walcu shdat fajar rnalaikat-malailot peirjaga
bcrlormpul (rncnpksikannla) ...." Dur juga dari Ibnu Al Mutsurna dari Muhammad bin
Ja'far &ri Syrbah dari Annu bin Murrah dari Abu t baidah dari Abdullalr, dengan
redaksi, 'Mdaikat @cnjaga) siang tunrn dan malilot (penjaga) malam naik."

As-Suyr0ri mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 4: 196; dan dari Sa'id bin
Manshur, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani dengan malara yang sama.

Ib,nu Kabir meriwayatkannya dalarn At-Tafsir 5: 99 dari Al Alnasy dari Ib,rahim
dangan riwayatrya sec,ara Marfu'. Ia juga meirgutipnya dari imam Atrmad dari Asbath
dari Al Atnasy. Ia juga meriwayatkannya 5: 100 dengan redaksi, ,Para malaikat penjaga
berkurnpul pada waktu shalat fajr lalu mereka nailg serneirtara mereka (malaikat
peiljaga siang) teap di tempat."

TafsirlbnuMas,d.
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Abdullah bin Mas\rd masuk ke masjid rmtuk menunaikan shalat

hjar, lalu ia melihat ada orang{rang }'ang me'q'urdarkan

punggung mereka ke kiblat. Maka ia berkata, "Menjauhlah dari

kiblat; jangan halang malaikat yang sedang shalat menghadap ke

arahnya, karena dua rakaat ini merupakan shalatnya malaikat."@O

{ @ (vgtiti1 lt; i{i;. ;\ {# }
(.., Mudalvrrudatw Tulwn'mu mmgorJgloit kf,flrrr lc

tffiQat yorrtg Tlefiuii') (Qs. Al Israa' [1?]: 79)

777- lbrlHanrbal: 'Arim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Sa'id

btrrTaidmenceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam Al Bannani

menceritalcan kepada kami dari Utsrnan dari Ibratrim dari A-lqamah

dari Al Aswad dari Ibnu Mas'ud, iaberkata:

@ari Nabi SAW): ... Dan sesungguhnya aka akan berdiri di tempat

yang terpuji pada hai kiamat nanti. orang Anshar bertanya,

"Tempat yang terpuji apakah itu?" Nabi menjawab, uKetika knlian

digiring dalam keadaan telanjang tubtth, telaniang kaki dan tidak

berkhitan. Malw yang pertama luli diberi pakaian adalah Nabi

Ibrahim AS. Altah bedirman, 'Beilah kekasih-Ku pakaian'' Maka

ia diberi dua pakaian putih lalu dipakainya. Kemudian ia &duk

menghadap ,Arasy. Kemudian atar djbe( pakaian lalu htkcnakan.

Kemudian aht berdiri di samping kanannya di suatu tempat yang

tidak boleh ditempati selain aht, dan tempat tersebut membuat iri
hati orang-orqng terdahulu dan terkcmudian."

Beliau melanjutkan: Lalu dibukblah sungai Al l(autsar menuiu

telaga," Maka orang-orang munafik bcrtata, "sesrmgguhnya airny'a

tidak mengalirkecuali di atas tanah hitam atau kerikil."

n 
- Ad-Drr 4z l%.

Td$r[lruIvlrc'rd f*fl



h (orang Anshar) bertanp, "Urahai Rasulu[dq di atas ' n h hitam
abu kerikil?" Nabi menjawab, "Toubrya odolah milil/- dan

kaikilryn mutiara.il Maka orang mrmafik berlatq "Aku belum
pernah s€eerti eekarang ini; jarang sekali ada air
mengrlir di atas misik atau mutiara kecuali arfu hrrr"nann),a.n

lvlaka orang Anshar bertanya, "Wahai Rasulu[all ryakah ada

tanemannya?'Nabi me,lrjawab, ,Ya, batang pohon qnos.n Orang
munafik be*at4 "Aku belum pernah mendengu s€ecrti sekarang
ini; kalaupun adl taoamann1la paling hanya mc,lumbuhkan
dedaunan. Jika tidalq tentu ada buahnya." I\,Ia&a orang Anshar
bertanp, "Wahai RasulullalU apakah adl hrahnya?' Nabi
meojawab, nYa, bermawn-m&arn intaa; aimlu lebih Wtih doi
susu do, lebih zarltis aoi nuar; sLrya yory natdrwtnrlu fidalc
alcot le.housot saelabUm; fut yorg fidak nadqkanqn tdak
akm, eM ntirnon setelataryatnrt

m - Al Lfitnad 5z 291-2% rmg tlmnd &tgn hrdir yug tctih poi&& Stnkir
rrmvonimya ilrufkrrrlllrlm iloV.

Ibnu tr(Uir rncogutipnye drinp &lm At-Tgb 5: lO+105.
Al llddm mcriwaydlmrp dalun ll *tusto&zlc 2: 361 dri Ah Abtullah

Muharmrad bin Ya'qub Asy-st/aibdd dri Yahp bin Muhmd bin yahya dri
Abdurrahmm bin Al Mubrak Al'Ab8i dsi Adr-Sha'q biri llazm dri Ali bin Al Irehn
dri Ut$nm bin Umato dri Abu Wail dri lbnu I\[as\rd dcngm rcddci yug suru. Di
dalannp disebrslcur, 'IIri dirnma Ansh arrun di atas rcn"l-t$.ligp bcrsura
gcnlmrtr sqcrti suralonhnrgpclmaymg scsak, ymg luasnpocpcrd dehgtdm
bumi. trkliur didatmgkm ddsn Lcadaan tclmjog loki, tctmjmg buld dm tidak
bcr|dritm." Ia nurilainya shhih. A&-DahaDi bcr|rata, "utsme divmis dbalf olch Ad-
Draqutlmi.'

Ath-Thsbri mcriway*km doJtan ll Joni' l5z 99 (M) bsgio fuin1a dri Abu Zeid
Umarbin S1labbfr dri Musabin Ismsil dai Satdbin Zsid dri Ali bh Al llaem, fui
rcdalci awahrya: 'Sesungguhye aku atm bcdiri di tsmpd yug upuji.' Smpai Tc
telagl'

As.Suitr0ri rncngutipmp dsi nrcreka ddrrrrr ld-Dtrt 4: lfi|' dm dri lbnu Al
Mtm#ir dan Ib,nu Ittm&waih scpcrti rimyat Ath-Ihabri. h jug! rrorgurrFya 4: 198
dari Ad-Dailami: Rasulullah ditmfq 'lvahai Rasulullah, ea trryd ymg tspuji ih?'
Nabi menjawab,'Ia adalah hari dinorrt Allah turr.o, dari ,Arasyl{y dangor saoa
garuruh sepoti suua kantwg pelanayory furu."

Ar-Razi meriwayatkan dalam ll MaJixih 5: 427 dri At wahidi dri Ibmu Masbd
bahwa ia bcrlota, "Allatr mcnduduldsr Muhamnad di atas ,Arasy.'

Ibnu Al Jauzi meriwayathn dalan Az-tud 5: 76 dri Abu wsil dri Abdulralt
bahwa ia npnrbaca apt ini lalu bedota,'Allah nrndudukfturnya di es'Arrsy."

.!
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778- Ath-Thabad: Ibnu Basysyar menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abdrrrrahrnan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepiaa kami dari Salamah bin Kuhail, ia berkata:

^bu 
Az-7a'ra' menceritakan kepada kami dari Abdullah 

-tentang
kisah yang disebutkannya- ia mengatalcan:

Kemudian sirath dibentangtcan dan diternpatkan di atas jembatan

Jahannam. orang-orang lewat di atasnya sesuai arnal mereka. Yang

pertamalewatdiatasnyasecepatkilat,laluadayangsecepatangin,

laluadayarrgsepertibrrrung,laluadayangsepertibinatangternak
tercepat,kemudianadayanglewatdenganberlaridanadayang
berjalan, hingp yang terakhir lewat dengan merayaP di atas

perutn)ra sehingga ia bertanyq "Wahai Tuhan, m€ngapa Engkau

memperlambat aku?, Allah meqjawab, ,Aku tidak memperlarrrbat

engtcau, akan tetapi amalmu-lah yang memperlambattya''

Katanya, melanjutkan: Maka Allah mengizinkan untuk memberi

syafaat. Maka yang pertama kali memberi syafaat pada hari kiamat

adalah Jibril rahul qudit AS, lalu Ibrahim Khalilurrahman,

kemudian Musa atau Isa AS -Abu 
Az'7a'.ra^ berkata: Aku tidak

tahu siapakah yang lebih dulu dari keduanya-'

Ia melanjutkan: KernudianNabi kalianberdiri dan merupakan yang

keempat. Maka setelah beliau tidak ada lagr yang memberi syqfaatt

Itutah ternpat terpuji yang disebutkan oleh Allatr SWT: 6{#
(t#ffiI itr';U;- (Mud'ah-mudahan Tuhan-mu mengangknt

kamu kz temPatYang TerPuji).078)

^ - Jutti,ls: 97 (M). As€uyrthi.mcngutipn)r8 drinp ddanAd-lurr 4: 198; dst

dari Ibmu Abu Hatir&-Aih-Tbatruri dan Ibnu Mardawo'h, d6'i awal redaksi, "Allal
mcmberi izin rurhrk membcri syafaat.'

Ibmu lbtsir mcngrtipnrldon At-Tafsir 5: 105 dri Abu Daud Ath'Thadisi dari

Yatrya bin Salamah Uin Rrtrait dari ayahnya dari Abu Az-Zata"

H m*i. meriwayallcannr d.iam 
-Al 

Mustadrak 4: 496498 dari Abu Abdullah

Ir{utanrnaA Uin Abdullah ttz-i*iaAl Ashbatrani dari Al Husain bin Hafsh dy SuSryt

d-t aJrrrrrl, bin Kuhail ),ang tc,rrnuat dalam lhabar )'8ng panjang tcntang hari kiamat' Ia

i,r* -"ri*"v"*ronp Ci S g-600 dari Abu Abdullatr Muttarnrnad bin Abdullah Az-
'ZfiiliArtb*rani'dari Asad bin'Ashim dari Al Husain bin Hafsh yang termuat dalam

khabar yang panjurg dan disebutkam bcrulang-ulurg'

Ta&tuIbmtlvlos'ud F6'7T1



779- N Baghawi: Diriwayatkan dari Abu Wail dari Abdullah: Dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla
mengangkat lbrahim sebagai kekasih, dan sesungguhnya teman

lrallan (beliau sendiri) ad.alah kekasih Allah dan malilluk Allah
yang paling mulia." Kemudian beliau mernbaca: if.Jii{;*J{;;
,$j5(ti7 luuaoh-mudahan Tuhan-mu menganglrat kamu ke

,,,,l, 
empat y ang Terpui i).we'

{ @ 6i6 ifiy$';L' M {;i Y:fr 'e $ \
(Danlktalcarilah, uYorrybenar Telah datarrs ilan yang
batil Telahleryrap." Sesungguhnya ycngbor;il iu adalah

sesuotltyarttgpasti|,rrr'rylorp') (Qs. Al Israa' [17]: 81)

78G Ibau Haurbal: Suryan mcaccritakan kepada kami dari Ibmu Abu
Najih dari Mujahid dari Abu Malnar dari AMullah bin Mashd:

Nabi SAW masuk (ke Masjidil ltariml dan di sekitar Kabatr

terdapat 360 berhala. Maka beliau menusuknya dengarl tongkat

rqns dinesanrva seraya mengucapkan' ffi tt$.(,t lif iq:i
@ ij l1j lXata*anlah, 'Kebenaran Telah danng dan yang batil
itu tidak akan memulai dan tidak [pulal akan mengulangr') (Qs.

Saba, [34]: 4e) dan @ 6j5 'r4t frifj.[j"n ,,;t, ;A -t S;
(Yang benar telah datang dan ymg batil Telah lenyqp.

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yong pasti lenyap).oo)

Ibrnu Al Jurzi nrnycbutkan dduntz-?adS: 76 sampai arti ini: "Yaitu syafaat untuk
manusia pada hri kiamat."

:rlbnu Hajar nrcnyebutnya dalam Al IGfi: l0l dri An-Nasa'i, Al Hakim dan Ahmad
ketika mcntakhrij atsar riwa),at Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Az-Zamakhsyari
dalmrAl Ka,rysyaf2:372 dengm malma ),ang sama.

"' - Ma'alim 4: l4i.Ibnu Harnbal meriwayatkan bagian darinp dalam Al Musnadt,t*r,offi,lffff dengan malaranya di tcmpat lainnya.

Al Bukhad meriwalatkannya &lam Shahih-nya 3: 136 dari Ali bin Abdullah dari
SuSnn dari Ibnu Abu Najih dengan redaksi l,ang s8ma. Ia juga meriwayatkannya 5: 148

t

Tatsirlhnulvlas'u.il,



)$'443u3 SJr,'e\,|U*<sH)
{@

lOiarrmselabqttrryatcpadmrnttatangtoh.l(atalcanlah:
uRoh in wn4.n/'- wuson Tuhan li(y,, dilr tidal[dJh ktnru

diheriparyetalwmnwlainlcmsedilcit')
(Qs. Al Israa' [17]: 85)

781- Ibnu Harnbal: Waki' menceritakan kepada kami: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamatr dari

Abdullatr, ia mengatakan:

.t1
ir+v)

dari shadaqah bin Al Fadhl dri Ibnu uyainatr dari lb,nu Abu Najih. Dan juga 6: 86-87

dari Al Humaidi dari Suffan.
Muslim maiwayatkannya dalam Shahih-nya 3: 1408.1409 dri Abu Bakar bin Abu

s),aibah, Arnru An-Naqia'a* Ibru Abrr Amru dari suffan bin u-5ainatr. Ia juga

-oi*"vutt*"ya dari Hasan bin Ali Al.Hulwani dan 'Abd binHrrmaid dari Abdunazzaq

Jrri eti-io*i a.ri tu.u Abu Najih. Di dalarnya disebutkan, "shanaman" sebagai ganti

"Nushuban."
At-Tirmidzi meriwayatlcannya dalur. shahih-nya 1l: 296:2?7 dari Ibnu Abu umar

dari Suffan dengan redat<si yang sama. Ia bsrkata, "Hasan shahih'"

Ath-Thabari meriwayatirilya MamAl Jami'15: lO2 g6; dari Al Hasan bin Yalya

dari Abdunazzaq daxi Ats-Tsauri dengan redalai yang sama'

Al Qurthubi mengrrtipnya dalam Al Ahlum l0: 314 dad Al Bul'hari dan At-

Timddzi.
Ibnu Iktsir mengutipnya dalan At-Tafsir 5: 109 dsri Al Bukhari . Ia juga

--y"Uutt- riwayat-i'wayai Muslirq At-Tilmidzi dan An-Nasa5. Ia juga meirgutip'nya

O: S i+ pada suratr Saba' ayat 49 dari mereka (selain At-Tirmidzi)'
as-suyuthi memgrtipnya dzlam Ail-Durr 4: 99 dri lbnu Abu syaibah, Al Buldrari'

Muslint.litirmiazi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir,Ib,nu Al Mgndzir dan Ibnu Mr&waih.
H'n"gno"'i-oi*"y"tt"*1'"dalamlIMa'alim4:146dariAbdulWattidAl

Malihi da;' Ahmad Uin aUauiHr An-Nu'aimi dari Muharnmad bin Yusuf dri
Mutrunnrad bin l$nail dEi shsdsqah bin AI Fadhl dri Ibnru uyainah.

Ar-Rszi nrriwayatlomya &larn Al M{atih 5: 428. Di dalunnya -discbutkur,

"Malo bcrhala tcrsebut nurerpa wajalmp.'
Ib,nu Al Jauzi mcriwayatkrrmyi daisn Az-fud 5:78-79, d8n Al Baidhawi ddan Al

Anwr 1: 548 scperti riwaYat Ar-Razi
Az-Zgrn*ti),ri moiwalatkannya ddun Al KasWal3z 264 pafu s,rah Saba' a1'at

49.
Ibnu Hajr mcngelurkmnya italam Al l(8fi: 138. Ia bcrlots' "Telatr diuraikm

sebelunrrya ddam hadits tcnturg Isra'."

Tafsitlbululas'ud , f??5-f



4hi q€rjalan bbrsama Nabi SAW fi ledeng-ladang tvladinah. Saat
ifir beliau bemandar pada pelepah konna. talu lewat beberapa
omng Yahudi. Nlaka sebagian mercta bedsta kepada sebagian
lainnp,. "Tan5nakan kepadanya teirtang roh." Sebagian me,reka

berkata, "Jangan bertanya kepadanya" Lalu mereka bertanp
kepqda beliau tentang roh. Kata mcrekq "trahai Muhammad,

ryakah roh ihr?' Ndaka beliau bilgrm deirgan bersandar pada
pelepah kor_ma. Kukira beliau sdang dibcri wahyu. Ialu beliau
bersatda: *t l$ G *j 6 q ;1 b,&i,i U$ Sj,jLij
Y)) (Dan mereka benorya krydomu tentorg toh. I(atakanlah,

"Roh itu termasuk urraron fuhot-fu dan tidaklah korrrr. diberi
pengetatnmn melainkan sedikit)

I(atanf melanjutkan: Mata s€bagie mercka b€*ata kepada
scbagian laimp, 'Sudah Inrlotah psda lretirq ,Jaogm bertanya
L@an56'."(?rt)

n' - At Mtsnad 5:254. h mengulmgnl,a 6; l?S.h juga ncdwaydmmya 5: 343-
3/t4 dei utsman bin Muhenrmad bin Abu sJ,aibsb am aui Atamat tin annira (secra
shaD dari Utsman bin Abu S),sftoh aui emflen bin Ieis dri At eh,rsy d-i
Abfutlah bin Muxrall dsri N[asruq dri Abdullah dengm redabi yang sama socea
ringlos.

Al Bulfiad meriwayatkrnrya dalarn fiohit-lrw l:33 dri eais bin Hafsh dari
AMul wahid dari AI Ahnsy dengan rodaftsi yug sma- Di dalarrmya discbutkur:
s6agim mereka b€rkatc "Jmgan bertmya tcpaaaya, jmp sury8i ia membawa

yurg lolian tidak suka". s€bagim laimp bcdffi, xami akm menmyakur
kcpadanya ..." Ia juga meriwayatkurnya 6: 82 dri thr bin Irsfsh bin oriyrd arni
lfalmf dsri Al Alnasy dengur r€d8hi )mg sm- Dm jugp 9: 96 dri Muhannnoad bin
rJbsid bin Maimun dsri hs bin Yunus dri Al Ahrsy acngm redalcsi ymg sanra Dm
juga 9: 135-137 dari Yatqra dri Waki'dEi Al Ahasy d-'gr" rodaksi lrmg sarna. Du
juga dri Musa bin Ismail dari AMul lVahid dei Al Ahacyds'ge' reaaftsi-yurg sam&
Ia jugarncnyebutkannyr 9: 100.

Mnslim mcriwayatkuur)ra dslam Shahitmya4z2l52-2t53 dri Umr bin llsfsh bin
thiyq &ri ayatrnya dad AI Ahrasy dcngm rodebi ),mg sarD& Di dalannya
$Isry, "Apa yang rnsrnbuat kalisr ragu taUrynfZ j-gm saryrpai ia marpmbut
MT a"rrg.r, sesuatu yurg tidak kalian suh-' Mcr& bcdda, ,rmlaimtah teg-aamp
.-..".h jrg" meriwayathnnya dari Abu Bakbin Abu s)Eftsh dm Abu sard A eqai
dsri waki'; dan dari hhaq bin lbratrim Al llmztali dm Ali bin Khasyra,m aari rsa uin
Yunus, keduanya dari Al Alnasy dengur rEddci yeg sura- Dar jup aai euu sard Al
Asyaj dari AMullah bin I&is dd Al Arnssy dri Ab&Ilah bin Munah dari Masruq dri
Abdullah dcngur rdalcsi )'ang sama.



78;2- As"$ryutbi: Ihr! Abu Hltim mcn8gluntm d4i Yazid bin Zipd

bahwa telah sampai k@m:n balwa &ra ormg laki-laki berbeda

pendapat t€ohs ayat ini: {:!{t );i|h;16't O* fidaktah

kamu diberi pengetaknn nelainkan sdikit)'Salah seorang dari

keduaqraberkata,"YangdimaksudadalahAhliKitab'"Yang
lainrya be*ata ,,JusEn yang dimaksud adalah Mutrammad sAw.*

Maka salah seorang dari keduaq'a meirdatangi Ibnu Mas'ud lalu

memanyakan kepadanf'a tentang hal tersebut' Maka Ibnu Mas'ud

menjawab, ,,Bukankah kamu telah membaca surah Al Baqarah?" Ia

menjawab, "Ya" Ibnu Mas\d berlrata "Ilmu apakah yang tidak

terdapat dalam surah Al Baqarah? sesungguhnya yang dimaksud

dalam ayat tersebut adalah trfili 11i1a6.nosz)

At-Tkmidzi mcriwapfilourya dalun sia&rl-nya ll: 298,'399 dari Ali bin

Iq-1,"r"-a-, f" Uin yuirs ari Al Almasy dri Al Atnssy dari Ibrrahim dari Alqamatt

atingin reaorsi )'ang ssns- Ia b€rld,' Hasan shahih''

Ath-Thabui meriwayafikmya Mm Al Janti' 15: lM-105 0o dari Abu Hisyam

dari Waki' dari Al Ahtasy a-i fUtttti- dengan rcdalsi yang- sama' Ia juga

-.ri*ayantm,r," dri Yahp-bin Ibrahim Al Mas\rdi dri ayahnya dari ayal[rya dari

k k"kd" dgi Al Alnasy a*grt rcdal6i )rang sama. Dm juga dui Ismail bin Abu Al

ft4otu*if*if dai Al .l"yi"f A"Ju 'Ashirn Al Himshi dari Ishaq bin Isa Abu Ya'qub daxi A!

ii*i. U" fr4"t ari efetnsy dcngm redatai-png sarna Dan juga dari IbTru Humaid

t mit dri Mughirah dg1 ibrahim dg'i Abdullatr dcngan redaksi )ang sama secara

ringfas.
-ttlno Ktsir mengutiPn)'a dldrrlrrt At'Tafsr 5: I I l-l 12 dari Ahmad; dan juga dari 4l

gul5;-dr, Musfirn"-ff 
'tcifot8,'Kontc[ ini nrenrmjuldrur bahwa alnat ini Madanifh

;;ldd sdunrtr surd ini fr{Ortiyy&. Brangl<ali a),at ini ditunnrkanlagidi Madinatr."

as-suyrrhi rnengrrtipnya dri-mercka ddut Ad-Darr 4: 199; dP dari fui-Nasaf,

Ib,nu Al Urmazir, r*-:u mt6ur, Ibrnu lrfrilewaih, Abu Nu'aim dal Al Baihaqi @ersama-

sama' dalur ,l il-Dala' iI).
Al Qrthubi drltIlnAl At,t@m lo:323 dEi Al Bulfitri , Muslim dgt

At-Tirlni&i.
Al watddi mcriwayulornya dalsn Al Asbab: 299 dfrt Mulranrmad bin

A6mahnrm An-Nal1wi dai viunanrmaa bin Bisyr bin Al 'Abbas dri Abu labid

ft{,rf,-ntra bfo Ahmd bin Bisyr dsi Srrwaid dri Sald d8ri Ali bin Mushir dari Al

I*"y-d-i thahim rlri Alqarnah de4gry rcdalci )tat-g -sarta Ia mcnpbutkm dua

;wayat lt Bulrhri dE Muslim dai Llmrbin Ilsfsh bin Gtiye'
'n BrS"*i rsiway"1kmya dalm Al Mahlin 4: 147 dari A66ul Wahid- !i1

Ahnad Al [adni a-i afirraa Uiri emrn n An-Nu'aimi dri Mrfiarrnad bin Yusuf dari

M,rlrrr.rrd bin Imdl dri Qais bin Ihfsh dari Abdul wahid bin zilad dri Al Atnasy

dri lb,rahimdargm rcdalci ]rmg sana-

Ibnu Al lauzi mcriwayalrrrnya dala I Az'Zad 5: 8l''
* - Ad-D*r 4:2@.

Id,o,,tha.lvtas'rrd, , Gl



{ @' . q$G'S e l\'A's Gi4,ili \
(Dan sesnngguhny a jikal(ani n.rlnshendaki, niscayal<fioi
lmy apkan a|a' yarrrg tclah l@i wahyul<an lcepadanw,..)

(Qs. Al Israa' [17]: 86)

783- Al Hakim: Abu Balcar bin Muhammad bin Ahmad bin Balawaih
menceritalcan kepadaku, Bisyr bin Musa menceritakan kepada
kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kalni dari AMul Aaz bn Rufai', ia berkata: Aku
mendengar Syaddad bin Ma'qil -pemilik rumah ini- berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya yang

pertama kali akan hilang dari agarna kalian adalah amanah dan
yang terakhir adalah shalat. Dan, bahwasanya Al Qur'an yang ada

di tengah-tengah kalian ini harrpir saja musnah."

Mereka bertanya, "Bagaimana Al Qur'an akan musnah sedang

Allah telah mengokohlrannya dalam hati kita dan meneguhkannya

dalam mushaf-mushaf kita?" Ia menjawab, t'Akan berjalan satu

malam dan ia akan hilang dari hati kalian dan juga yang terdapat
dalam mushaf-mushaf kalian. "

Kemudian ia me,rnbac a ayat: {S-y-tLi -"i\ '*3 W ,*;
(Dan Sesunguhnya jika kan i mengfiend&i, niscaya trami
lenyapkan apa yang telah kami wahy*nn kcpadamu).@)

N 
- Musta&ak4: 504. Ia menilainya Shatrih dan dipedsra oleh Adz-Dzahabi.

Ath-Thabari meriwayatlonnya dalam ll Jutti' 15:106 (M) dari Abu Kuraib dri
Abu Bakar bin 'Aryrsy dari Abdul Aziz bin Rufai' dri Brmdsr dari Maqil dari Abdullah
deirgan malar:anya secra rinr&as. Ia juga nrcriwayatftmnya dg.i Yrmus dari Ib,nu Watrb
dari Ishaq bin Yatrya dari Al Musal'5arb bin Rafi'dui Abdullah bin Mas'ud dengan
redal5si, "orang-orang akrr merasalon rrgin mcrah dri rah sFrrt lalu tidak ada lagi
ayal baik dalam rnrshaf seseorang milpun &lam dadurya' Kemudian ia mernbaca ayat

As-Suyr;thi mengrtipnya dari keduanp dd,an Ail-Dtrr 4:201-202; dan dari SaId
bin Manshur, Ibnu Abu S)'aibah, Ibnu Al Mrm&ir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani,
Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalarn syt'ab Al Iman) sc,perti riwayat aslinya. Ia juga
mengutipnya dari Al Baihaql (dalam Syu'ab Al Inan) dengur maknanp. Dan juga-dii
Ibnu Abu Hatim dri jaltrr Al Qasim bin dari aphnya dari kakeknya

I
1

j

I
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{@ .,+,e'!i$afrJii{; }
(... D on i ar6rorrilah l<antu flwngq utl<art su'ar onu Mam

slwlatmu dan iangdfilah pula mer:endalil<armyd .")
(Qs. Allsraa' [17]: 110)

784- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Termasuk Smnah adalafu

membaca tasyahhud dengan suara lirih."

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir'oq

785- Ath-Thabari: Mathr bin Muhammad menceritakan kepadalu, ia

berkata: Qutaibatr dan wahb bin Jarir menceritalcan kepada kami,

keduanya berkata: Syrbah menceritakan kepada kami dari Al

Asy'ats bin Sulaim dari Al Aswad bin Hilal, ia berkata: Abdullah

berkat4 *Tidak perlu mernbaca terlalu lirih bagi orang yang kedua

telinganya bisa me'ndengar (cukup sekedar png bisa didengar

teliganla).rgrs)

dengur rnaknanya. Dur jugA dari Ibmu Abu Daud (dalam Al Mashahifl secra ringkas,

dcnian redaksi, "Akan 6erjdan satu malam dan tidak ada satu alat Pun dalam mushaf

sesirang kecuali akan dihilmglon." Tapi aku tidak menemukannya dalam Al Mashahif.

' -\r-Zorr-Vlrsyari 
meriwayatkannya ddam Al Kasysyaf 2:374 dengan redalsi yang

sama.
Ib'nu Hajar me,ngeluarkannya dalamll Kali:102 dari Abdunazzaq, Ath-Thaharani,

Ibnu Abu Syaibah dan IbnuMardawaih, semuanya dari jalur syaddadbin Ma'qrl.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkann)'a dalarn Az'Zad 5: 83-84' Di dalanmya disebutkan:

"Jib,ril AS akan datang pada tengatr malam lalu me,nglrilangkanrlla dari dada-dada

mereka dan dari rum*r-ri,rn* mefelo sehingga pada pag harinya mereka tidak bisa

mernbaca ayat dan ti&k lagi me,nguasainya demgan baik."
Al Qurthubi meriwal'atkannya dalam l/ Ahlutt l0: 325'326 seperti riwayat Al

Hakim. taluga nrngrrtipqa dari Abu Bakar bin Abu Syaibatr dari {by Al Ahwash dari

Abdul Aziz-bin Rufai' dari S)'addad bin Ma'qil deirgan redaksi yang sama' Ia

m€ngatakan, " San a d-aya s hahih."
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalun At-Tafslr 5: ll4 seperti riway'at Ath-Thabari

dari Yunus.* -Alrka l0:344.
n5 - Jami, 15: 125 114;. I8 juga meriwayatkannl. dari Ib,nu Basys-5nr dari

Abdgrrahman dari Syrtah aari lt Aqfats dari Al Aswadbin Hilal dari Abdullah deirgan

r€datci ),'ang sema.

t
I

L-.
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c SURAH AL r(ArrFr O

{ @ ;F.lr "* Jix( h\},$\#-.l}, }
(... Dafi iil<a nwelsa rr.eninta rnimtu niscaya muelct dl<arJ

dibcrf mirutrrr- ilengm air seputifusi yong n:rrrdlidih yorng
menglwrguslwtrnulu...) (Qs. AlIGhff [18]: 29)

786- Ath-Thabari: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
mencerit ken kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada
kami dari Qatadah, iaberkata:

Disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud diberi hadiah bejana yang terbuat

dari emas dan perak. Lalu ia menymrh agar menggali parit di
. tanah, ke,lnudian ia melernparkan kanr-kayu kering yang besar ke

, dalamnya, kemudian ia membuang bejana tersebut ke dalamnya.

Setelah bejana tersebut mendidih dan meleleh, ia berkata kepada
pernbantrnya, "Panggillah peirduduk Kufah )rang ada di sini.',
Maka ia memanggil segolongan orang. Setelatr mereka masuk
menemuinya, ia bertaqra, "Apakah kalian melihat ini?, Mereka
menjawab, 'Ya.n Ia berkat4 "IGrri tidak mclihat di dunia ini yang

As-Suyrthi mcngrtipnya drinya ddemn Ad-Dun 4; 208, dan dari Ibnu Abu
Sfibatr.

Ibnu lGtsir nuiwayatkannya ddam At-Tafsir 5: 127 dxi syrbah dri As/ats bin
Sulaim.

Tdtsir lhl,a-\[as,ud



palingmiripdenganluluhanperak(padaharikiamat)daripada
emas dan pemk ini yang mendidih dan meleleh'"(786)

787- As-suyuthi: 'Abd bin Humaid mengeluarkan dari Abdullah bitr

Mas'ud, ia berkata, 'Al Muhladalah endapan minyak'"(787)

{ @ elr$,})i'i,i it6ti fi ii{. i&t' if$s \
(Dm mmgapol<mnw finak mmgatal<an waktul<rrtttu

ienwnfuil*6,rrrrr*'Maa,syaallaah,LaaEtwwdtalllaf,
Bitldah [snngguh atas l<ehendak Ntah selnuat ini teruruiuL

tiddt tnt r*tor liacl,,lti ilmgan p u-tolongart AIl4h J' "' )
(Qs. Al Kahff [18]: 39)

?s6 - Jami, 15: 158 (M). Ia juga mengulangnya 25: 78'79 pa$ surah Ad-Dut&an

ayat 45. h jug" mengulangD,a p"a" 
"pt *q * dari Abu Kuraib dan Abu As-Salt

arri fUnu f6rir arri ,C,syuts:a;ri Al Uaia, aari eUauUah dengan r994*i.I_ang sama qm

illga d*t Ibnu Basysyar dari Ibnu Abu'Adi; dan dari Mutrammad bin Al Mutsanna dri
"Xiaia 

bin Al Harits d61'i Auf dui Al Hasan secara ringftas. Dan juga dari Abu Kuratt

au"i euu Muawiyah dari Annu bin Maimrm dari ayahnya. oaniyl {a1i 
auu Hasyim

Ar-RifaI dui Ibnu Yaman dari Suffar dari Al Alnasy dari Abdullah bin Suffur Al

Asadi.
As-Suyuthi me'ngutipnya drinya dalarrl Ad-Durr 4:221 dan dari Hannad"Abd bin

Humaid, Ibnu Al f"funaiir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani dengan redaksi yang

,u-u. ni dalamnya disebutkan, "kri paling mirip dengan luluhan peralc/besi me'ndidih

yang merupatcan minuman penghuni neraka, warnan)'a adalah seperti warna lmgit;

iranla minuman panghuni neraka lcbih putas dari ini.'r
'Al 

Baghswi mfowayatkan dalamll Ma',alim 4z l7l, dan Ibnu Katsir dalamlr-
Tafsir 5:150.

Az-Zamildrsyari meriwaptkan atsa ),ang serupa dalam Al Kasysyaf 4: 138 pada

surah Al Ma'arij a>rat 8.

Ar-Razimeriwaya*anatsar)'arlgserupadalamAlMafatih5:4T9denganredalcsi'
"Ia mengeluarkan alat peiriup lalu membakarnya dengen api hinqga menyala-nyala,

kemudiai berkatA "Inilah lduhan peraUluluhan besi." Ia juga menyebutnya 8:221pada

surah Al Ma'arij ayat 8.

Al Qurthubi meriwayatkan dengan redat<si yang sama dalam Al Ahlcam l0: 394

dengan redal$i, "Yaitu setiap logam mulia (emas dan perak dll) yang dilelehkan." Ia juga

meriwayatkan dengan redaksi yang sama l8: 84 pada a)'at )'ang sama'

Ibnu Al Jauzi-meriwayatkan dengan redaksi )'ang sama dalamAz-Zad 5: 135 dengan

redaksi, "setiap sesuatu yang dipanaskan hingga meleleh."
787' - Ad-iurr 4:22l.Ibnu Al Jauzi menisbatkannya kepada Ibnu Abbas dalam Az-

tud 5:135.

Tafsbl},,,u\lds'ud @



789-

788- As-Suyrthi: Ibnu Mardawaih, Al Khathib dan Ad-Dailami
mengeluarkan beberapa jalur dari Ibnu Mas\rd:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Jibril AS mengabarkan

kepadaht bahwa tafsir dari "Laa haula wa laa quwwata illa
billaah" adalah: Tiada daya dari (meninggallcan) maksiat kecuali
dengan lcelatatan Allah, dan tidak ada kchtatan untuk melalatkan

,kctaatan kepada Allah trccwti dengan pertolongan Allah."QBB)

{ @ 5,,\3{, r,v,+: qy is y:a

(... Tetapi unalan amalmt yangl<el<allagi soleh odaldh
lebihbaik pahalarryo di sisi Tuhanrrw sqtalebihbaik ur,r;,l/r-

ms,rfadilr*op*r) (Qs. Al Kahff [18]: 46)

Ibhu Al Jauzi: (yaitu) ... shalat lima waktu.

(Pendapat ini) diriwayatkan dari Ibnu Abtas. Pendapat ini
dinyarakan oleh Ibnu Mas'ud, Masnrq dan Ibrahim.(78e)

{ @ . . d;'ii ci,'& eV ci;C.i'lEl.l,r1' f 6 }
(Mqelabqlratar"HaiDrulllorr.oinrsesunggahnyaYa'iuj
ilmMo'iui ifii ororrg.otdttg yolng rnen:*l,ffil<erusal<frn di

rnrni<tbumi"...) (Qs. Al IGhff [18]: 94)

790- Ath-Thabari: Muhammad bin Sa'ad menceritakan ke,padaku, ia
berkata: ayahlu menceritahan kepadaku, ia berkata: pamanku

msnserirakan kepadaku,. ia.berkata: ayahku menceritakan kepadaku

dari ayahnya: ... Ia mengatakan:

7n -Ad-Dtn4:224.
'o - ?ad s: l4g.

juga

Tafsb lbnul\fias'ud
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AMullah bin Mas,ud kagum dengan banyalarya mereka. Ia berkata,

"Tidak satu pun yang mati dari mereka (Ya'juj dan Ma'jui) kecuali

telah memiliki seribu anak lald-laki'"(7e0)

{@t'';lr#;*i'&u;'Y
(Darrlarlrlinnrrlpaldclrrlahmnanpad4-hilri-ty-Wfu

i*g.-*gk"tl, itengmietos) (Qs' Al Kahft [18]: 100)

7gl- Ath-Thabari: Mtrhamnad bin Basysyar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritalGn kepada kami, ia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Salamah bin

Knhail, ia berkata: Abu Az-Hra- menceritakan kepada kami dari

AMullah, iamenPtakan:

Makhluk-makltrk akan b€mdiri untuk menghadap Allah ketika

sangt<akala telatr ditiup. Kemudian Allah 'Azza wa Jalla akan

menampakkan diri kepada makhluk-malfiluk-Nya. Mal(a tidalc

seorang prm makhluk yang menyembah selain Dia kecuali akan

dianglat untuk mengiluti apa )rang disembahnya'

Katanya melanjutkan: Maka Dia menemui orang-orang Yatrudi lalu

bertanya, "Apa lmng kalian sembah?" Maka mereka menjawab,

,'Kami menyenrbah '[Jzair.u Allah bertanya lagi, "Apakah kalian

suka air?, MEreka me,lrjawab, uYa.u Maka Allah memperlihatkan

neraka Jahannam kepada mereka sePerti fatamorgana'

* -J*ri,16: 19 (M). Az-amakhsyari meriwayatkannya dmIramAl KarysyafZ:402

driNabi SAW'-_ 
tuo, Hajar mengelurkunrya dalam Al l(8fi: 104. Ia berl(8tg 'Ibmu Al Jauzi

-*y"u"t"y" dalam l-I Mauithiat. Tapi ia keliru, karena d8flam Shahih lbnu Hibban

Ari*"p*i" dari Ibnu Mas\rd sfrxt marfu', 'sesrmggUhnya Ya'juj dan Ma'juj

kdurunan paling sedikit yang ditingg8nonnYa-berjunrlah seribu orang."

at eurmu6i -*Vg6u[1-"f-1g1,am Al Ahtum ll: 56-57 yang termuat dalam

WraUar Gg lebih panjang png ai.an discbutkan nanti pada surah At 7.u,!r-,"" ayat 96.
-- ,C,r1So;"Oi nicnlaUriti<ump dof,an Ad-Durr 4: 249. Lihat surah Al Anbiyaa' ayat

96.

TgstuIbu.lvLas'ud d-6JT



Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat: l3r1'.gjfi;4i'i*U;
@ t an kami nampatckan Jahannam prat nii it" l*iih" orang-
orang kafir dcngan jelas).

Kemudian Allah menemui orang-orang Nashrani lalu bertanya,

"Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, ul(ami menyembah
Al Masih." Allah bertanya lagi, *Apakah kalian suka air?" Mereka
menjawab, uYa.u Maka Allah menampal*an neraka Jahannam

kepada mereka seperti fatamorga. Dan demikianlatr Dia
melakukannya terhadap setiap orang )ang menyernbah selain
Allah.

Kemudian Abdullah membaca ayar @ ilp it"b; (Dan
tahanlah mer*a [di tempat perhantianJ Karetw Sesungguhnya
merekt akmt ditanya.) (Qs. Ash-Shaffaat 371:2a1tot)

=-+, i,q,.${JW$3 i::S 4";'.qW ift, }
{@r

(... Borongsiapo mmghmap pefimeam ilmgan Tulwruuya,
mal<olwrd.aklah ia nffigcrid* omal yarrg saleh dan

iaflSmiloh ia memperlselllutulorrl seorangpun dalorrr
belibailahl<epado Tulwntyo) (Qs. Al Kahft [18] : 1 10)

792- Az-Zamalfusyart: Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan
de,ngan Jrmdub bin Zuhair. Ia berkata kepada Nabi SAW,
"Sesrmgguhnya aku melakukan amal karena Allah, dan apabila aku

n' 
- J*ri'16: 25 M). Ia meirgulangnya dcngan saaad yangsama 23: 32 pada surah

Ash-Shaaffaat ryaU dengan redalai )rang sam8.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 496498 dari Abu Abdullah

Mfianimad bin AMullatr Az-Zahid Al Ashbalrani dari Al Hlsain bin Hafsh dari Su$nm
dri Salamatr bin lfuhail dari Abu Az-za'ra'yang termuat dalam lhabar yang panjang
tentang hri kiamat. Ia mengulangnya dengan sanad yatgsama 4: 598-600.

Tafsblbr,r l/ras,ud,



memperlihatkannya aku merasa senang." Maka Nabi bersabda,

"sesungguhnya Allah tidak menerima amal yang didalamnya ada

unsur syirik."

Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Engkau tnetniliki dua

pahala : Pahala menyembunyikan dan pahala rnenatnpakkan."

Ibnu Hajar (berkata): Yalu'a bin Yaman meriwayatkannya dari Ats-

Tsauri, ia berkata: Riwayat tersebnrt darilIbhu Mas'ud. i

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.(7e2)

'n - K*ytyof 2:404.Ibnu Hajar mengeluarkann),a dalam Al Kafi:.105. Ia berkata:

Abu Nu'aim berkatg 'Qabishatr meriwayatkannya dari Ats-Tsauri. Ia berkata: dali Al
Mughirah bin Syubah."

Tctslr lbwMas'u.d



C SIJRAHMARYAIVT C

{@;i-gl
(KaotHaoYao'AinshddA) (Qs. Maryaur [19]: 1)

793- As-suyrthi: Ibnu Ah tlatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dan

beberapa orang Sahabat I.I&i:

(Kaaf IIoa Yaa'Aia flual): Adalah huruf hijaiyah yang terpisah-

pisah. I(aaf dariAl Molih Ha': dari Allah, Ya dan'Ain: dari ll
',,lziz, Shaat* dti Al trrlushan wir.@)

@r1+ i6ii6:.:s', -EH;'Si);;#r;ry

LU $ 6,1rI, ffV,h'F i;i ct -,; lti

*Hys $j udfi :+JJj @ W q d,T;'+

Z. fr. lt:. bl;j,*t@ $; Aai, q, O;4 tg6 i?i
ise.,^-,,,^*t*jg$CyEH*-@*5*1i24;
€;{4r"* O-lK il ;jit6 @ W h n fr J:4

'o -Ad-Dtn4:258.
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J'6 6VK 3,' @ *t id'n 6r, 1; #Y,2U

{ @ q, -ri fi itr n -A{i $Ac"e3 53'
([YcnS dihacal1441J ifri ddolahl penielasm tertang rafu

T ufim lrf,rr* k71p adf, hcmbc'Ny a, Zal<ari* y aitu ta4;l<aln io
b q do a t<ep adt Tfirriuvy a ilmgan sumt d y utg len$uL Ia

B qlcau "i a Tuhanlu, sesu,ngguhny a ai,fI.lgl{I4 tnlah lcnfih
dml<epatat<u tclah di11p11rkthi 1ahau dn1 Al<ubehtm pg,,.nah

l<pcew a drulanr bqdo a lrzp ddf, Engl<nt, Y a Tuhmila* D ov
sesungguhnyc Alw thawortit terhadup mrrwalilcu

sepainggatlu, t"dmrg istefilil adalah seonmg ymrg rnffifun"
mf,l<o arrugaahilah Al<u d*ti sisi Engkau *otoltJg Putsrq
y6.trrg dtm nsparisi Aku dfrfr newarisi sebogif,filrfrl,/I,fluo

Y d qr*; dffiJ iadilorrilah ia, Y a Tuhmiu, *ord1g yarlry

dhi,illwi". Hcn Zakmia, ses4ngguhny al<mni menfiqi|<1fu
gortiralepadmt aknrJ (bqoleh) seorcmg @tolg
,ro*mryoYdryoryangsebelwrmyal<mnibehrmWfiah
rnerciptat<cfl otang yoritg serupa detrymDia Tnlcuio

b ql<at* "Y a T uhonlu, b agditttrrttr al<arJ ddt ffiak fugilil,
poitnhal ist&riku adallh seororrrg yorrtg nwndul ifuL AI;u

Gendiri) sesungguhny o sudah mencapoi lryr yqns wtgor
tufi . flhffr bet'fir,,anr "Denikimiah." Tulhon @im,,a

uildl itu aitrulah rudahbogi'l<"; dm senngultnrydtclah
Alru ciptat<mtl<mw sebehnrt itu, Pailahall<61tttu (di wal61t

itu) belum aila sanasekali") (Qs. I\daryam |l97z 2'91

7g4- NHakimi Muhammad bin Ishaq As-sullami menceritakan kcPada

kami, Ahmad bin Nashr memberitahukan kepada kami, Amru bin

Hammad bin Thalhah Al Qannad menceritakan kepada kami dari,

Asbath bin Nashr menceritakan ke,pada kami dari As-Sudd --dari
(Abu shalih) dan Abu Malik dari Ibnu Abbas-- dan dari As-suddi

dari Murrah dari Abdullah- mereka mengatakan:

Tr/rjirhnuMlas'ul



-r]Nabi terakhir Bani Israil adalah Takariyabin Ade,n bin Musl

termasuk dari ketunrnan Ya'qub AS. Ia berkata, "Ia mewarisi i
kenabianku rlan mewarisi kenabian keluarga Ya'qub."oe+) 

I

Al Hakim: Muhammad bin Ishaq Ash-Shaffar mengabarkan I

kepadaku, Ahrlad bin Nashr menceritakan kepada kami, Amru bin

Thalhah menceritakan kepada kami, Asbath bin Nashr

menceritakm kc,pada kami dari As-Suddi --dari Abu Malik dan

Abu Shalih dari Ibnu Atbas.- dan dari Murrah Al Harndani dari

Abdullah- ia mengatakan:

7al<ariyaMoa kepada Tuhannya dengan lirih, ia berkata: gLJ,t

;ti @ w g q'+LA $ 6,iYf ffiv a'e^ 
*w

,s 8j,t'r!iS &- (Ya Tuhanht, Sesungguhnya tulanght Telah

lemah dan kcpalafu Telah ditumbuhi uban, dan Alat belum pernah

kecqto dalam berdoa lcepada Engkau, Ya Tuhanht. Dan

Sesttilggdrnya Ah. klra:lwltir terhadaP mmvaliht sepeninggalku)

yuro,,'Asb&atr.,*-t-Q_q; Ss,fr n,};ii 6t|,!tt *rU)
(sdang i@iln, adaleh sa$argyang mcndul, Makn anugerahilah

Afu dati sisi Engkou seorang Putera, Yang akan mewarisi Alar)

),akni, mewarisi kenabianku 3.t14)(Uljj @an mewarisi

sebahagian keluarga Ya'qub) maksdunya adalah, mewarisi

kenabian keluarga Ya'qub, (5.: *'rl4!:i @an jaditranlah ia, Ya

Tuhanhr, seorang yang diridhai) ... - Sesungguhnya Allalt

memberimu kabar gembira q35ui;,9;P&'afri S,
(alran [berolehJ seorang anak yang namanya Yahya, yang

sebelumnya lwmi belum pernah menciptakan orang yang sentpa

dengan Dia), maksudn)ra adalah, belum pernah seorang pun

sebelumnya yang memberi nama Yahya.... Ketika ia mendengar

suara tersebu! syetan meirdatanginya dan berkata kepadanya,
nWahai Takariya sesrmggubnya suara )xang kamu dengar bukan

b€rasal dari Allah, akan tetapi dari syetan. Diamengejekmu; karena

t - Mucta&rl( 2: 58$590. a3-g.uyu0ti mcngutirurs drinya drJlun;i,d-Dzzrl, 4:259
)rog tcrunrlt &tel drrr UcdlsfiiF scpcrti 88tu lfiaba' Di &lanrrp discbutkan,

'Zakaiyabin I&i+ aehlr roorurgkarnrnm Ya'gub ,..."

i
TatsblbnuMlas'ui!



kalau b€masal dari Allall te,lrtunya Dia akan me,mberikan wahyu

kepadarnu sebagaimana Dia menrberi watryu kepada Nabi-Nabi

lainnya."

Maka T.alsxiyaragu-ragu di tempatrya, lalu ia berkata: JrK;t
'&J@otoimana qkon ada anakbagihr)maksudnya falah, dagi-

mana aku al<an me,ndapatkan **,- ';Af65'i{t{n J. ik ir1

{6-U'$X-fi3SS 36rt| OVr': (Settans Aht retah sangat

tua dnt isterih. pw, seorang yang mandul? Allah ber/irman,

"Dqnikianlah, Attoh bqbuat aPa ydng dikchendaH-I'Iya') (Qs.

Aari 'rmraan [3I: a0) tJ 3i tr; !rt n Siii i3 (o*
Sesmguhnya Telat Afu ciptalcan kamu sebelum itu, padahal kamu

[diwa6u ituJ belun ada sana sekalil.@s'

6i6k 6 e '.'*i tl f, .rg-Jt g firty
6i hti3 i3C q) rav-w* G- C.i u 3 G:6

'f;'*t J ifuiii J 6 G) g)6n,* :5t es;

Jy.i6ei 6itt @ L;'6k .2.*-' r;,t';53i' 4

3;,6T:3yJi-t@ (ii & ry& r)\I;1 6yit6

n - Musta&ak 2: 59i,. Takhrii'nya disebutkar secara le, gkap pada surah Aali
lnram a),at 38-40.

Tdsrlbatirtas'ui! ,"ffi|



G "r;,t::6,tr@,+ $4ti" i*' i,3i *,
;4'{t G dtr},L3i A\ip Ct;4t'n';; e9

{ @ q,Fi ;t;f i*r; $t i; 3li'6
(Dan celritalwiah tLisahl lvlaryun di ddotrJ N Qtn'an,

y aitu krltil<a ia rnrenionilorrt diri ilcri l<eh$tgarJy a l<e watu
tsnpdt di sebelah tinn;r.ltlakt ia mengailalan tabir [yarrg
melirndffishvtal ilmi mqelea; lr/rullorrrJi nrlrrguttts rohKarri

l,cpadmryd, mnka ia nurriel,rnw di hadqpamy a [ilalam.
tr,llfrukl mfiwsio y oritg srlrnfuflr,a. Maty un bqk at*

"Sesnngguhny a Alcubulindung dnri padurulnpqdo Tulwn
y arrg Maho P emn ah iil(d llf,tlu seCIr cmg y orttg b efi,akw a" Ia
Ilit'nill ber*ntn" "Sesnngguhny a Alcu inilru;rivyolah searang

ulnsan Tuhmurw, urntk mefiqlnw seor(mg mak lnki.laki
ydrJg srrcin Maryanfuilatar "Bagahnana dl<or. adabagiku

seoftmg anaklotki-laki, sedmry fidak pernah seorcmg

rnatwsiap nenyer'f;.ii<u dorr ALuki<ilrJ [pula] seorarrg
pezho!"Jil'rnlfurlortar"Dernil<imiah."Tulwtrnttberfirman,

uHal itu ailaloh milahbagi,I(u; ilmt agat dapul<rrrni
matiadil<armyasuaflrrtandobasitrltonusio'ilmtsebagai

ralm dnril<urJi; dmW iu adalah nfrit pukmoyang
fldah itipuasl<nu" IvlLal,a Maty ao. mengmfumgrry o, lalu ia
mcffIlsi.,lril,$ iliri ilrlrlsffilconihmsolvrya iatkp trrlrrpot ymng

i@th. Maks raso skit aktrJ rrclahirkam awk menwla,a io
Ifursdtdol NAa F@SM polwn lcunw, ilia,bqknu:

"Aihthfri, olorrdkohtxnh.rtla Alatma;i sefufumhrd,, ilarr Aku

I
I

I

I

i
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meriadibarang ymrg fidakbeflrt| logi dihpal,an." lvfill<l
titriil n:raryrlrrmyo doi tempd yorrtgtenilahr"Ianguilah

kfrnw bqsedih lrati. Sesungguhny a Tulunrrw telah

mmiadilcm Mak nmgai dibawalmt.Ddrt gc,yolnglah

pangt<flI pohonlelnrri:u itul@ orahmw nisccya polwn iat
al,m, mmggugrmlrrrr, hah lamw y or.g n$ak l<ep adnrw
malrr-^olrmrrmirnmdmtbelisantnglfiilahkanw.iil'n

kffilrl-fiieti}uttseor(mgtnrolrwsi,armf,l@kataltmilah,
'Sesnnggzhny a Alru telahbmudZu berplrrso unf,rtk Tuhfrr.

yangMahoPernaah,,n,nl<aAl<ufidakal<mr.bqbicor.o
dmgan seoruLrrg fl/]0f/'Iltsia[/U,r] padflhari itti'." Malcf,Maryd4/n

rnefiifuwa anak it;rl l<epadf, lcramwrya dengan

menggendongrry a- l<aurnrtrry a Wata "Hai Mary aw
senrngguhny ol<anu talah melallnil<st x,srrrlttt yang mtd
,* Slrfi. Hori sandma poemPtm Hmtr, uyaltnw *lcnli'

l<ali kil<milah seonmg y Mg iahd dwr ibwnu sel<ali.Mi

bukf,rJlahseoi(mgpe1irual',n&;l-Maryarrrmrlruniukl,eydt
anaknya.Mqelaffi'f,ta,"Bagaimmrtkflmial<ilrJbejrbicdfria
dmgan olnaktlr:cityorngrndsih di dalmJ uyunor*" Beddf,
Isa, "Sesnngguhny a Alcu irJihffnbd Alw dia men$efilc74

NKitab tlniilI itdr ilionwniadil<Nr Alat seorotg Nabi')
(Qs. Marfam [19]: 16'30)

Al Hakim: Muhammad bin Ishaq Ash-Shaftr Al 'Adl mengabartan

kepadaku, Ahmad bin Nashr me,nceritakan kepada kami, Amru bin

Hammad menceritakan kepada kailri, Asbath me,lrcerital(an k€pada

kami dari As-suddi {ari Abu Malik dari Ibnu Abbas- dan dari

Murrah dari AMullah- keduanya mengaakan:

Maryam keluar menuju samping Mihrab karena haidh fang

dialaminya flalu ia membuat tirai -dari-dinding--agar tidak

dilihat-. Itulah firman Allah: @ ti; Kl tQlit n L'i;ui tt
GCi'u3'Li:6 (Ketika uieniiuman dii d'ari kelursanva

tre siatu tenpat di sebelah timur. Maka ia mengadalun tabir [yang

Wsirlbnulvtas,d %r-l



meltndunginyal dari mereka) di sebelah timur Mihrab1.r67 Setelah

ia suci, tiba-tiba ada seorang lakiJaki yang bersamanya. Itulah

firman Alr ak V {4 r13 it tt tg; tiit '(L:\i 
Qatu kami

mengutus roh Kami kcpadanya, Maka ia menielma di hadapannya

[dalam benukJ marutsia yang setnPuma) Yaitu Jib-"] .$. Ketika

Maryam melihatnya, iatetakutan dag berkata, ifS\iiA ayiii
@g_,6n4t*;ryq;3;'6rjjlJV@(i;:,:riyL
@ (j fr {i fi 6:.i'rt"* JiSi$ *tg (sesungguhnva

Aht berlhrhmg dori padantu lepada Tuhan yang Maha pemurah,

jika kamu seomng yang berta*wa." Ia Pibriu berlrnta,

"sesunggulatya Aht Ini lunyalak seorang utusan Tuhanmu, untuk

memberimu seorang anak lakiJaki yang suci". [Maryam berlmta,

"Bagaimana akan ada bagifu seorang anak laki-l&i, sedang tidak

pernah seorang marutsiapwr menyentuhku dan Aht bulun [ny-la1

seorans paitu!"1) l^me,ngatakan: pezina.';.4.J LG -r\i{ i6,

@ {zi? Lf; ZgsV'iri .tq-lza; {tait, "q} "e sibnt
berJrata, "Deniasiahn. Ttrtanmu berlirman: "Hal itu adalah

mudah bagiKu; dan agar dapat kami meniadiknnnya suatu tanda

bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah

suatu perkara yang sudah diputuskan')1168 Maka ia keluar

[dengan] 
t@ me,ngenakan jilbabnya.

Maka Jibrril me,megang lengan bajunya lalu meniupkan ke saku

bajunya yang bagian de,pannya terbelah, lalu tiupan tersebut masuk

ke dalam dadaqra png melryebabkannya hamil'

Kemudian saudara persmpuafiiya )aitu isteri Takanya

menguqiunginya pada malam hari. Ketilo ia menrbuka pintu ia

langsung memeluknya dan berkata. Maka isteri Zakariya bertanya,

"Wahai Itdarlam, apakahkmu merasalen aku hamil?.'

Maryram bertanp, "Apakah kamu juga mqasakan aku hamil?."

'to At-Toiktt"
tc At-T*iHt
to Tdalr ada dd n at-Toil{t

,i
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Isteri Zakariya bedrat4 "Sesrmgguhn5na aku mendapati dalam

peruftu me,lre,ndang-ne,lrdang [se,perti]tm terdapat $tryn perutnu'"

Itulah firman Allah (Aua wa Jalla)t7', 6i G ,4.,85 Vang
membenarknt kalimat fyang datangJ dari Allah) (Qs. Aali 'Imraan

[3]:3e).

Maka isteri Zakariya melahirkan Yahya Kemudian telah tiba

walnr melahirkan" Ivlarfm keluar menuju samPing Mihrab [yaitu

sebelah timunrya, lalu ia mendatangi--tempat yang paling jath

darinyalrz [/jti * ll,|tAi 6'fii (Mata rasa'sakit akan

melahirkmt uuk nemaba ia (bersandar) pqda panglcal pohon

hrma) tla berkata: Rasa sakit akan melahir{can bayt

menyebabkanqra btrsandar pada paqgkal pohon kurma]173 (Dia

berkan) Ketika sedang melahirkanllTa karena malu pada manusia.

*i'4 i.'Utvb J7 L, ,#-(Aduhai, alangkah baitorya

Afu mati sebehnt ini, dot Aht mniadi barang yang tidqk berarti,

lagi dilupakan) [a mengatakan: tak berarti: tidak dikenang,

dilupakan: jejaku diltryalcrn, tidak diketahui jejak maupun

keberadaankultts (;'1'6 (Mafu Jibril menyerunya) yaitu Jibril e
-(; * ,{,j J* i ;} Ji t} (dari tempat yans rendah:

uJanganlah kmnu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu Telah

menjadikm anak sntgai di bawahmu) fsariyyr adalah sungai]r76

q $,,!i; 5*'';3i €** qyplj loan goyangtah pangkat

pohon fumra itu kc orahmu, [niscaya pohon itu akan

mengugwlran buah .hnna yang masak kepadamuJ)tn

[Pangkahya teryotongJ lalu ia m€,lrggo]angnya [ternyata ia adalah

pohon korma]178 maka ia mengalirkan anah sungai, kernudian

rn Dalurr' At Mt$ta&zktcrtulis (,rrtt).
r7r Tidak tcrd@ &ln tt-1m'ifiL
rz Tidak terd4a &lsn At-Ttih
tR At-Tuikh-
r71 At-TtiHt.
r75 tt-TuiHt
t76 At-To'i*h.
t7 Tidalc tcrdryat iblm. At-Teitll
rn At-Tafikh.

rafsillba.Ivlas'l,il ffil



berguguranlah buah lcurrra yang masak, M"k" Jibril berkata

!:i ayafr r3i;:lt;T; e6u r;3; {;6 &,

-I
,|

i
i

I

I

i

I
I

i

W:i,,$'frti$itii;1tr"f i:.#:f 
"

kepadanya o-r.r 4ld;il u-L4l uU; Uli t + c*-t.yb I
*l;;it',44!:fi (* #lUu;ka matranJtTe, minum dan

bersenang hatilah kamu. jika ka nu melihat seorang manusia, Mal<a

Katakanlah, "Sesunguhnya Aht Telah bernazar berpuasa untuk

Tuhan yang Malw pemurah, Maka Aht tidak akan berbicara

dengaa seorang maruuiqun pofu lwri fnf') orang yang berpuasa

pada waktu itu tidak boleh berbicara samp4i sore. Ke,mudian

dikatalon kepadanp, "Janganlah kamu menanrbah alas ini."]180

Setelah Maryam melahirtannya, syetan perg lalu memberitahukan

kepada Bani Israil bahwa Maryam [benar-benar]l8l telatr

melahirkan seotumg bayi, [Maka mereka etqpg {engan sangqt

maratr lalu memanggitnya .7\ fn:;#'rj6-',il-jlfr .*";ti
('J (:< 1a&a Maryam merubavva anak itu lcepada luunnya

dengan menggenbngrryn. Kawmrya berkata, uHai Maryam,

sewngtrtnya karrn telah rrelahtfutt sesuatu yong amat mungkar.)

Ia berta-ta, "sangat heboh." eg6 ,U1;, $ \K1{rii, a;[i-
6. 4A (noi saudara pqempuan Haram, ayalmu sekati-kali

bulranlah seorang yang jahot dan ihmru sekali-kali bukanlah

seorang puiza) Wahai saudara perempuan Hanrn, apa yang kamu

lakukan?. Ia ternrasuk ketrunan Nabi Hanrn AS saudara Nabi

Musa AS -Ini adalah seperti ucapan, "wahai saudara Bani fulanu,

maksudnya adalah kerabatnya-. Maka Maryam berlcata kepada

mereka sesuai )ang diperintahkau kepadanya].rE2 Ketika

menginginkannya [setelah itultB untuk berbicara, ia meuunjuk fte
arahnya]rr -kepada Nabi Isa AS- Malca mereka marah dan

berkata:.Ia me,ngejek kita kar€na melryruh kita berbicara dengan

bayi ini, dan lebih parah dari petbuatan zinarrya. i'i{3 ,iS iJ6

rD Pra redalci aslinp tcrtulis llakurlah'
t* At-Tarifit.
ttt At-Tarikh.

'a At-Tarikh,

'o At-Tarikh.

'u At-TaiHt

[,

Tafsir lhnulrias'ud



V #, g 3( @ereko berkda, "Bagaimaaa kami akan

beibicara dengan anak kccil yang-masih di dalam ayunan?\ltss

Maka Nabi rsa AS berkata' @ q ,Ft 4$'4:( ;;1"6 +l
l-LC ,l$ti *jIL': (Sesinss,;turva Aka ini hamba Attah, dia

memberiht At Kitab tlniill dan dia meniadikan Aht seorang nabi.

Dan dia menjadikan Aht seorangyang diberkati di mana saia Aht

buada).

Malr3 Bani Israil berkata, "Tidak ada yang melrghamilinya selain

Takariya, karena dialah yang sering menernuinya. n

Maka mereka mencarinya dan Nabi 7al<aiya melarikan diri dari

mereka. Lalu syetan menjelma kepadanya dalam bentuk seoftrng

penggerrbala. Lalu ia berkata, "Wahai 7al*ariya, mereka telah

menemukailnu. Berdoalah kc,pada Allah agar pohol ini terbuka

dan kamu bisa masuk ke dalarmnya."

Maka Nabi Zakariya berdoa dan'pohon tersebut tqrb.uka (terbelah),

lalu ie mastrk ke dalamnya dan kain sarqngnya;hasih +da yang

tersangkut sebesar bulu rarrbut (di luar pohon). Lalu Btgi Israil

melewati syetan tersebu! kemudian mereka bertimya rkgpadanya,

"'Wahai penggembala, apakah kamu melihat seomng laki-laki

disini?' Ia me,njawab, "YB, ia menyihir pohon ini sehingga pohon

terbuka lalu ia masuk ke dalamnya; ini adalah kain sartrngnya yang

tersisa"sebesar bulu p1n-but.'f :*, ,,,g;,'. 1. ,l ,, 'i rr
,, ",_ i,

Maka mereka mendatangi pohon tersebut {an Nabi Tarrariya

berada di dalamnya- lalu membelahnya dengan gergaji. Tapi tidak

ditemukannya di dalamnya kecuali kain sanmgnya )'ang sebesar

bulu ranrbut.]186. Setelah Nabi'Isa'dilahirkan, tidak ada satu pun

berhala di bumi png disembah selain Allah kecuali ia bersujud ke

wajahnya.@o

t" at-Taikh.tr Tidak terdry il drfiam At-Tarith.o - Mustadrak 2: Sg3.Iamenilainya shahih dm diPerkuat oleh A&-Dzatrabi.
As-suyutlri mengutipnya darinya dalamad-Dun 4:265; dar dai Al Baihaqi (dalam

Al Asma'Wa Ash-Shifat) dur Ib,nu'Asakir dari jalur As-Suddi.

' Tafsirlbnu\las'ud
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7g7- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud berkata, "Ia (Maryam) diperintahkan

untuk diam karena ia tidak memiliki bulti di hadapan orang-orang.

Ia disuruh tidak berbic ara aparyang berbicara anaknya saja supaya

bisa membebaskan tuduhan yang dilemparkan kepadanyl. "(7e7)

7g8- Ath-Thabari: Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada

kami, ia berkata: Israil mencEritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ishaq menceritakan kepada kami dari Haritsah, ia berkata, "Ketika

aku sedang bersama Ibnu Mas'ud, datrnglah dua orang laki-laki.

Salah satu dari keduanya mengucapkan salam sementara )Narlg

sahrnya tidak. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, 'Apa yatrg teijadi

denganmu?' Sahabat-sahabatnya berkata, 'Ia bersumpah untuk tidalc

berbicara dengan manusia pada hari ini'."

Maka AMullah berlcata, "Bicaralah pada manusia dan ucapkanlah

salam pada merek4 kar€mahal tersebuthaoyab€rlalo pada seorang

perc,mpual png mengctahui bahwa tidak ada sooraog ptm )'ang

alrm mernbe,nadramp bahwa ia hTnil tauPa srrmi -yalmiMr nr'" AS- sahinggf '''biEa, ffiad uanmya tctih ia

dimy1@

{@ ....1 611$V,la::)

Arh-Ttsb6i mcriwayartor delmr At-Tril:h l: 599){01 dri Mrua bin llaun dai
Anru bin Hgrmad. Ia mcnmrbalrkm dalanr saad-nya: "Dan dri bcbcrapa 61atg

sshabdNabi sAw."
Dalun Ad-Dm discbutkm, Tkcusli tcrsungkrn kc wajahnya'. Dalstr7n At-Tarikh

disebutlon, "Kecuali jatuh di hadrpur wajahnya". Sujud disininp rti bukan ibadah.* -zad5:22s.
M - Jami'16: 57 (M). Ib,nu trbtsir mcngrtipnp drinp dabmAt'Tafsir 5:220; dur

dari Ib,nu Abu Hatirn dari Abu Ishaq.
As-suyuthi mcngutipnp ddan Ad-Dun 4: 269-270 dari Ibnu Abu Hatim dri

Haritsah.
Al Qnrthubi menyebutkan khabr ini ddarnAl Ahkam I l: 98.

I
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(Dorr, iliane$aitilcon liat sr,ororrtgymtg di}r,rll<mti ilinorlw
sda Allrrfurrailr...) (Qs. L'Iaryam [19]: 31)

799- As-suyrthi: Ibnu 'Adi dan Ibnu 'Asakir mengeluarkan dari Ibnu

Mas\rd:

Dari Nabi sAlv: i.i>( t146,F' (Dan dia meniadikan

Aht seorang yang diberktti di ttwra saia Afu berada.) beliau

bersabda, nsebagai pengaiar fun pandidik'atD

{ @ .. ifi l,;'itlfi iii;ivY
(DarrtxaillahmrrrelcaperingodrfritrlntrarryhmiPerlyesalmn"

[yoiail l<Etillu segalr pukma talah ililruats ,,-)
(Qs. Maryam [19]:39)

S00- Ath-Thabari: Mtrharrmad bin Basysyar me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdunahnran bin Mahdi me,lrceritakari kepada kami, ia

berkata: suryan menceritakan kepada kami dari salamah bin

Kuhail, ia berkata: Abu Az-Za'ra'menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Mas'ud 
-t€mtang 

kisah fang disebutkannya- ia

mengatakan:

Tidak seomng pun kecuali ia akan melihat nrmatrnya di surga dan

di neraka, yaitu pada hari penyesalan. Penghuni neraka akan

melihat rumah yang telah Allah sediakan unhrk mereka seandainya

mereka beriman. Lalu dikatakan kepada mereka, "seandainya

kalian beriman dan mengerjakan amal saleh, rnaka kalian akan

mendapatkan seperti yang kalian lihat di surga itu." Maka mereka

pun meiryesal. Ialu penghuni surga akan melihat rumah yang

D -Ad-Dwr4:270.

TdsirlhruNlrrt'ud f6r7l



berada di neraka, kemudian dikatakan, "Seandainya Allah tidak

memberi karunia kepada kalian."(8@)

801- Ibnu Katsir: As-Suddi mengatakan (meriwayatkan) dari Zin bin

Hubaisy dari Ibnu Mas'ud:

rentang firman Allah SWr: 5ii'*"i'it't$tij-);iV (Dan

berilah mereka peringatan tentang hiari penyesalan, [yaituJ ketika

segala perfora telah drputus) iamengatakan:

Apabila penghuni surga telah masuk surga dan penghuni neraka

telah masuk neraka, maut akan datang dalam bentuk qibas putih

lalu dibErhentikan di antara surga dan neraka. Kernudian ada suara-

yang menyeru, "Wahai penghuni surga, ini adalah maut yang

membuat orang-orang di dunia mati." Maka tidak seorang pun

penghuni surga baik yang tinggal di 'Illilyin maupun di surga

tercndah kecuali akan melihatnya.

Keonudian ada suara yang m€nyeru, uWahai penghuni neraha,

inilah rnaut yang membuat orang-orang di dunia mati."

Mdra tidak seomng pun penghuni neraka baik yang berada di

neraka paling atas maupun yang berada di kerak terbawah neraka

Jahannam kecuali akan melihatnya.

Kemudian gibas tersebut disembelih di antara surga dan neraka.

Kernudian ada suara )rang menyeru, 'Wahai penghuni surga, kekal

selamanya. Wahai pemghuni neralca, kekal selamanya."

MaI<a penghuni surga sangat gembira yang seandainya sebab

kegembiraan tersebut mereka mati, dan penghuni neraka menjerit

w - Jami' 16: 66 (M). Al Hdcim mcriwayatkannya ddam Al Mustadrak 4: 196-198
dari Abu Abdullah Muhamnad bin Abdullah Az-Zahid Al Ashbahani dari Al Husain bin
Hafsh dari SufiEn d8ri Salamah bin Kuhail demgan redalsi )rang sama ),ang t€,lrnuat
dalam atsar ),anS parlians tsntang hari kiamat. Ia me,ngulangrya dengan redaksi yang

, sama dan sanad png sama 4: 598{00. Ia menanrbdhlon di dalamnya, "Asad bin 'Ashim
dari Al Husain bin Hafsh". Sebagiannya telah disebutkann pada atsar no 791.

Ibnu Katsir meriwayrtkannya dalam At-Tafsir 5: 228 dari Suffan Ats-Tsauri dari
Salamah bin Kuhail.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan malaranya dalarrrAz-Zad 5: 234 secara ringl<as.

Al Qurthubi juga meriwayatkannya ddamAl Ahkam ll:109.

I
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ke,ras yang seandainya sclab j€ritan tersehrt mereka mati. Itulah

firman Allah swr: jiir$iy'r:S;i-):i; (Dan beritah

mereka pcrkgatan tentang lni panyesalan, [yait"J ketika segala

O"rAr, ,aAr- diptttus) :mbcrlrata, 'Ketika maut diserrbelih.dmt)

{ @',!i!f,Vt1 SL?S.b-[aY
(Mdrr drrrzrlrdlah sextldah rnrrrrelca, prllrgorlti lyurs ielekl
y cng menyia.nyial<fir shala ... ) (Qs. Il'fary'4trI I I 9] : 5 9)

802- As-suyuthi: 'Abdbin Humaid dari Ibnu Mas'ud:

Tentang ftman Allah swr: 1,i3fiv'6.in p$b,ii 1uo*o

datanglah sevfult mereka, pengganti fyang ielek] yang menyia-

nyiakan shalat) ia b€rkat4 'Meiryia-nyiakannya bukanlatt

meninggalkaonyar karcma terkadang seseonang menyia-nyiakan

sesuahr tapi tidak meninggalkannya. Akan tetapi yang dimaksud

me,nyia-nyialcannya adalah tidak mehrmaikan shalat pada

waktunla."@)

{@w;i{,s}371;$i$6 }
(... Dan nenpelramt/dorrt}rrurr n&trya, ,nal<a mer:elca

kelak akrrr,menemir.kp:;e-sorrori (Qs. Itfarfam [19]: 59)

ot - T4tir Sz 228. h bql6: Ibmu Abu Hatim nrinr5atlurnya dalam Tafsir-nya.

Ae-suynthi mengutipnya &lsrrt Ad-Dun 4:272 dri Ibnu Abu Hatim dur Ihnu

It[udawaih.* - Ad-Dro, 4:2it7. Al Baghawi rncriwayatkm &lmr,{l Ma'alim 4: 214 redaksi,

'Merelo mcngaHrir*rurya dri waktrurya.'
Ibrnu Al Jauzi rneriwayatkur maknmya ddan lz-?ad 5: ?A5, dan Al Qurthubi

dalortAl lhkur ll:12i2.
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803- Ath-Thabari: Muhmadbin Basysyar menceritakan kepada kami,

ia bertab: Ab&rrahan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su$an menceritatrran kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu

ubaidah dri Aberlhh, t$'ij&,3$ (Maka mereka kclak akan

menernd kcsauo)ia bcrkata,'Lembah di neraka Jahannam."(803)

804- Ath-Thabari: Mnhmad bin Al Mutsanna menceritalmn kepada

lemi, ia befuta: Muhrnmad bin Ja'frr menceritakan kepada kami,

ia bertata: Syutah mweritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari

Abu 'tJbaidah dui Abeflah bahwa ia berkata tentang ayat ini:

* oiX-S# (Matra nereka kclak aknn menenui kcsesatan) ia

Mata, "Srmgri di Jahannam yang berbau busuk dan sangat

dalm-@
805- Ath-Thabui: Al Qsim menceritakan k€pada kami, ia bertaa: Al

Husain mcositrh kcpada karri, ia bertata: Abu Al Ahwash

mc,nceritrh tqeda Lmi dari Abu Ishaq dri Abu ubaidah dari

Abdullah:g?'&fi$-9ii3!ffi (Yangnerryio-rryiakanslwlat

dot nwry*tuthor ,uwa nof,iurya, nal@ ,nereha kclak akan

manqrui Umoi ia berkata, 'SmFi di Neraka yang akan

dice,rytrmgh ke dalmSa orang{rang },ang menrpernrnrtkan

lrawanafu5Ta'm

* - Jd't6: 75 GII Al (!r&ubi mcriwayalurye &lur ll tt*Nr lt: 125
darynrmlhrF.

Ibnu Ihsir mlrrt& M Ar-Talstr 5: 24O dri Sut/al Ats.Tsauri, Sptatr
dm Muhmd biD I6.q dri Ato khaq As€abi'i dcngm rodakei, 'Isnbah di
Jahannmr yugjrrh ktrF (qf dddn) dsr bcrtau buark "

As-Suynti E tbrtuF ifu ld-Dtrr 4: 278 ),arg tcilnrat dalam dua atsa
bcritotuta.o - Jqti' 16: 75 (M) Al ILtfu maiwayatkmnya dafrarn Al Lhtsta&ah 2: 374 da;i
Abdurrahnm tin Al IIU Al Qdhi (di Harddt) dri Ibrahim bin Al Husain dri
Syrbatr dai Abu ktn{. h rrgrihiqF sluhih dan diperku* olch Adz-Dzahabi.

Ibnu Al Jarzi rrolrrhltm molaranp dalun Az-Zad 5: 246 dcngan redal6i,
nlcmbah di Jahmm.:w - Jarlni'16:7}.76 (M). Ie jugl meriwayatkmnya dri Muhamrnad bin 'lJbaid Al
Muhmti dai Abu Al Ahxn$ dri Abu Ishaq dengm rcdaksi )ang sama. Dan juga dari
Al Qasim dni Al Hrrsdtr dri Abu Al Ahwash dengan redalsi )rang sama.

As-Suyrthi rrsrgurlDnla duinya dalam Ad-Dan 4: 278 beserta dua atsar
sebelunrrya ddm sdr 6qifu dai Al Firyrabi, SaSd bin Manshur, Hannad, Abd bin

I

I
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(r>:&3;;f#'*it[:t:5'€fr 4j;,Y

{ @ b ri*;i i,'{a fr *,f' <}tti O
(DeriTulwnrmt,sesungguhnyaalonkfr n'ibofl/.gkitl<f,n

merela bqsama 
"y 

atn rTon ritiar. alsn kfini datutslwt
mue|a l<e setceliling J atwruwn dengm bqlufa.,fi . KeffildifrrJ

Pasti at&rrtl'urrni tatlk dffi f:lop'ti@ golongan yo|a di

*toro mqela y Mg sangd furhala kepafu Tulwrr y ong

MalwPennlrrah) (Qs. Ivlaryam [19]: 68'691

806- Ibnu Katsir: As-Suddi ber*ata tetilang firman Allah: 3; ;frH)
V+:# (Kanudian akan kmti datoqknn mereka kc sekeliling

Jahdnnam dengan brr:hrtttt) yakni, bqdiri.

pendapat senrpa diriwayatkm dari Mur,ah dari Ibnu Masbd.G6)

807- Ibnu lGtsir: Ats-Tsauri me,ngabkan dari Ali bin Al Aqmar dari

Abu Al Ahwash dari Ibnu Ilrasbq iabertata:

Yang pertama akan ditahan sebelum yang terakhir. Kemudian

setelah jumlah mereka pengh mereka akan didatangi. Kenrudian

akan dimulai dari yang dosanya paling besar dan sete,lssrya (secara

benrnrtan). Itulah firman Allah SWT: 'Ol ** '{uGi;f

@ fu #) e3A (Kemudiot p""ti *k tamt taik dari tiap-tibp

gotongai siapa di antma merekt yong sangat &rh&a kepada

iuhanyongMatu Pmumh)@

Humsi4lbnu Al Mtmdzir,Ibmu Abu llfiinr,.Ath'lhebrsri, Al Hddm dur Al Baihaqi

GdmAlBa'sl&ribcrbagaijalu. 
-2g0 dri As_' m6 - Tafsii 5z ?,46. As-Suyuthi nmgutipnya &larn Ad'Dun 4:279

Suddi tmpa lb,nu Mas\rd.
- - Tafsir 5z 246' As-suyuthi mengrrtipnya 6a1lu1 Ad-Dtn 4:280 dari lb'nu Abu

Hatim dan Al Baihaqi (dalam Al Ba'ts)' Rcdalsi awaftr)'a adalah' 'Ymg pertama akan

digiring ...." Di a"l"rirlr" disebutkan, "Akm meirdatstgi mereka s€muan sebagai gutti

dari nMendatmgi.'

Ath-Thabari meriwayatkannytddanAl Jotri'16: 8l (M) deirgan redaksi ),ang sama

secararingkas dari Abu Al Ahwash trrpamenyanrbmpya sampai Ibrnu Mastrd.
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{@ Wg"y3& 't{c,rvfu{*;+ }
(Da. ddak ado seorangpm dmi Padmrw, melainl<mt

mendaurryi nsala itu. Hal itubdgi Tuhannw, ddf,lah xtattt
l<emesfianyang ilnah ditctapl<an) (Qs. Ivlaryam [19]: 71)

808- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amru Daud bin

Az-Zabaqnmenceritakan kepada kami, ia berkata: 1{-r$
K2b tO"" tidak ada seoranwun dari padamu, melainkan

mendatangi neraka itu) iaberkata, "Memasukinya."(808)

809. Ibnu Harrbal: Abdrrratrman menceritakan kepada kami dari Israil

dari As-Suddi dari Murrah dari Ibnu Mas'ui: Ct V$lfuob
(Dan tidak ada seorangtun dari padamu, melainknn mendatangi

neraka r!u) i, X,asulullah SAW bersabda, 16r 'a6t':i-
'Ct-Jrl\qb ot'lbi-F i,ili (Semtn manusia alu;n mendatangi

niraka,'kemudian merekn akan kcluar darinya sesuai amal

mereka).(w)

w -Jani' 16:83 (M).
Al Hakim meriwaptkannya dalarn Al Mustadrak 4: 587 dari Abu Bakar

Muhanunad bin AHulIah Al Jrrah Al 'Adl (di Mam,a) dari Yahya bin Sasawaih dari Ali
bin Hujar dari Daud bin Az-Zabarqan dari Isnail bin Abu Khalid dari Asy-Syabi dari

Murrah Al Hamdmi, bahwa Ibmu Mas\rd ditanya tentang firman Allatr, "Dan tidak ada

seorangun dai padarru, melainkan mendatdngi neralu itu." ltberlota: Tidak seorang

pun dri lralim kdcuali akan memasukinp, "Hal itu bagi lbhomu adalah suatu

lcqrestian yang atfuh dttetapkarr. Kerudian kami alun menyelamqtlcan orang'orang
yang bertakwa ilu nq$brlun orong-orang yang zalim di dalam neraka dalam

kcadau bqL.fr.t.' Ql-72). Ia meirilainya shahih. Adz-Dzahabi berkata, "Daud
ditinggalkan ole.h Abu Daud (diurggap matruk)."

As-suyuthi mengutipnyr darinya dalrrm Ail'Dun 4: 281 seperti riwayat Ath-
Thabri.* - Al Musnod 6: 89. Ia juga meriwayatkannya 6: 84-85 dari Abdurrahman bin
Matrdi dari Syutah dari As-Suddi secaft nauquf dengan redaksi, 'Mereka akan

mernasukinya atau akan mendatanginya", dan setelahnya: Alar bertanya kepadanya,

"Israil me,nceritakannya dari Nabi SAW?" Ia menjawab, "Ya '...n
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam shahih-nya 12: 16-17 dari Muhammad bin

Yahya dari Yatrya bin Sa'id dari Syrbah dari As-Suddi secara mauquf. la juga

meriwayatlonnya dari Muhammad bin Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari

Sytrbah dari As-Suddi dengan redalsi yang sama. Di dalarnnya disebutkan:

T$sirlbnuMas'ud
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810- At-Tirmidzi: ,Abd bin Illlmaid me,lrceritakan kepada kami,

ubaidillah bin Musa me,ngabatan kcpada karri dari Israil dari As-

Suddi, ia berkata: Aku bertanya k€pada -Murrah 
Al Hanndani

turtang firman Allah 'Aza Wa Jalla: (rrVll{o-;$ (Dan il*
ada seorangrun dari padanu, melainkur mendatangi naaka itu),

maka ia menceritakan k€padaku bahwa Abdullah bin Ivlas\d

menceritakan kepada mcrek4 ia me,ngatakan:

i',rir :rrir 
" 

j
Rasururlarr sAw b€rsabd4 :#*\fr,i!Y-l:4 tl:?ii' *i J t'?! i :yi:' fr 'J.'{}u f 'y.4 { 4,,9,*'A'f
'* J *lt"l? U"ir*u i*ir*rradrirst {no*o tot"

iereka kctu;r darfurya sesmi o4t-arrul neretra- Yurg p*twru
akan'kcluar darinya sqerti kild, kantdiut seperti lada ymg

sangat cePat, fuitrufrn sryti orotg Wg iltqwrygmg

kstdaraan, temdian sqerli or(mg yotg lui, kMian sqeni
orang yang beri alafl .Qro)

Abdurratrmm berkata: AIar berlsda lcpada Syr'bah: ScamSguhF k4 ryq fqry-
kepadaku dari As-sudili alsi Murnh aui maman dri Nabi sAsl. syrtah bqlm
afi, mendeirgunya dai As-Suddi t*',ra nofu1 alm 1.fryi ah seagja

meninggalkannya.
Ibnu Katsii mengrrtipnya drrlmAt-T46b 5:248 da,;i Ibnu llmbal dengm rEddsi

aslinya. Ia menyebutkan dua riwayat At-Tfomidzi saclahya'
i*r-m"Uoi meriwayatkmrya datm Al Joni'16: t4 (M) dui Itrru Al M6sma

dari yahya bin SaId dari-Syrbah. Ia jugpmiway*tmya dui lbnu Al Mutsma dri
Abdurahman bin Mahdi dui Syrbah dengm rcdaksi )'mg sma.

Al Hakim meriwayatlml'a Mn Al ltdustabok4: 587 dri Ahmd bin Kmil Al

Qadhi dui Abu Bakar Lin Al 'Awwmr dri SaId bin'Amir dri Syrtah dengm IEdalBi

yang sarna secara nauquf.- 
1a juga mcriwayattramya dri Abu Ali Al Hafidr dai Abu Ab&nrabrnn An-NasaI

aari MutrannnaO bin Al Mutsama dri Syrtah s€psti riwayd At-Ttrmidzi. Ir
' me,nisbatksr ditinggalkarnya riwayd ini kcP8da Ab&rrrahmm. Lihd mr beriklrya

yaitu sismya.- tro - fi-t it -ny, 12: 16. h bcr*da, 'HoAb hosa,t.' Syutoh meriwayAlmya dri
As-Suddi tapi tidak rraTt' (nrenurjuk pada riwa@ya tEltadry rcr sebeturnya).

Al Hakim meriwayailrrrnya dalm ll Lhtsto&a* 2: 375 dri Abu Al 'Abbos

Mutrannnad bin Ahmad Al Mahbubi dui Satd bin ltas'id dri t boidillah bin Musa dri
Israil dari As-Suddi dengur rcdaksi )'mg sana Iamenilai4a shahih dm diperlom old
Adz-Dzatrabi. Ia juga mengglurgnya 4: 5t6. Ia menyebgth riwzyat Syrbah

sebelurmya.
As-suytrori mengutipnya dri lcedumya Mw Ail-Dwr 4: l8l; dm dri Ahmad

(menunjuk pada atsar sebelunrrya), Ibmu Abu lldittr,Ibnu Al Anbqi, Al Bf,ihaqi (dalm
Al Ba'ts) dsr lbnu Mardawaft dengm redatsi )'mg sena-

Tatsblbrlv?as'ud 7ol1
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811- Al Hakim: Muhammad bin Shalih bin Hani', Al Hasan bin ya'qub

dan Ibrahim bin 'Ashamah menceritakan kepada kami, mereka
berkata: As-Surri bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu
Ghassan Malik bin Ismail An-Nahdi menceritakan kepada kami,
Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami, yazid bin
Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dalani memberitahukan kepada
kami, Al Minhal bin Amnr menceritakan kepada kami dari Abu
'Ubaidah dari Masnrq dari Abdullah, ia berkata:

Allah mengumupulkan manusia pada hari kiamat .... Mereka lewat
di atas shirath. Shirath adalatr (embatan) yang tajamnya seperti
pedang, licin dan menggelincirkan. Lalu dikatakan, "selamatkanlatr
diri kalian sesuai amal kalian.u Malca di antara mereka ada yang

berjalan seperti sarnbaran bintang, ada png lewat sekej ap mata,

Ibnu Al Jauzi rneriwayatkannya dalanr Az-7ad 5: 256 dcngan redaksi )ang sama
s*ramauquf,

Al Qnrttrubi mcngutipnya dalan Al Ahtunt l l : 136 dei Ad-Drimi (dalan Musnad-
nya) dcngan malma )r8ng sama sccara ringlas.

Ath-Thabari mcriwayatkurnya dcngan redaksi )rang sana &trian Al Jamd, 16: 83 (M)
dari lftallad bin Aslam dari An-Nadhr dri Israil dri Abu Ishaq dri Abu Al Ahwash
dari Abdullah, dengan rcdal6i, "shirath inr di atas ncralca lahurram seperti tajanrrya
pedan$ kelompok p€rt8ma alon lewat di atasnya seperti kilat, kelompoti kedurscpft
angin, kelorrpok ketiga seperti loda t€rccpat, kclonpok kcempat seperti binatrrg tcmak
tercepat, kemudian mereka melewatinya dan para malaikat mengatakm, 'ya Allah,
selamatkanlah, selamatkanlah !."

Ibnu Ibrcir mengutipnya drinya dalarnAt-Tafsir 5:249.
Al Hakim juga mcriwayatkannya drJ,anAl Mustadrak2:375-376 dm Muhammad

bin Ishaq Ash-shaffr dari Ahmad bin Nashr dri tunru bin Thalhah Al emnad dri
Israil dari Atu Ishaq dengan reaat<si )ang sama. Ia nurilainya shahih dan dipcrlorat olch
A&-Dzahabi.

As-suyrthi mengutipnya dari kcduanya dr/rarn Ad-Dun 4:2Bl; dan dai Ibnru Abu
s)raibah, 'Abd bin Humaid dan Ibmu Al Mrm&ir. Ia juga mcngutipnya dengan redaksi
),ang sama dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu
Mardawaih.

Ibnu Katsir mengutipnya dcngan redaksi yang sama dalam At-Tafsir s:249 dui
Ibnu Abu Hatim dari Asbath dri As-Suddi dari Murrah dari AMullah.

Az-Zamakhsyari manyebutkan malsra ini dalam dalarn Al Kasysyaf 2: 420 dengut
redaksi, ' ...." Yaitu lewat di atas shirath."

As-suyrthi mengutipnya dengan redalsi )ang sama dalarn Ad-Dun 4: 2gl dari
Hannad dan Ath-Thabarani.

Al Baghawi meriwayatkannya ddrrrn At Ma'alim 4;207 d4n lbnu Mas'ud bahwa ia
bcrkata, '.... yaloi hari kiamat.'

Trlfsir lbnulvlts,ud,



ada yang lewat seperti angin, dan ada yang lewat dengan lari dan

berjalan cepat. Mereka lewat sesuai amal-amal mereka, sampai ada

yang lewat dengan cahaya di atas ibu jari telqpak kakinya.

Katanya melanjutkan: Bergelantungan tangan dan bergelantungan

kaki, dan di kanan kirinya api menyala-nyala menyambarnya.

Katanya melanjutkan: Hingga mereka selamat sampai tujuan, lalu

mereka mengucapkan, "Segala puji bag Allah yang telah

menyelamatkan kami darimu setelah Allah memperlihatkannya

kepada kami. Sungguh Allah telah memb€rikan kepada kami

(anugeratr) yang tidak diberikan kepada siapapua."(tll)

812- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia be*ata: Al

Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amrtr Daud bin

Az-7-abarqan menceritakan kepada -mi, ia berkata: Aku

mendengar As-suddi menuh[kau dari Murrah Al Hamdani dari

Ibnu Masha: Viig +g ';t(Wa in basi Tuhanmu adalah

sttatu kemestian yang sudah dftetopkon) ia berkata, "Suatu

keputusan yang wajib dilerksanakan."(tl2)

{ @ ti-&,rlt * {3i ; $;*uAi'uf,#-$ Y
(Merela dnilberhak rnendaQu syddor|rcrrzurli ororrlg yalng

taldh nffrgadakarr psrianiirmdi sisi TiltmJ yutgMaha
Penu$dhl (Qs. Marfam [19]:87)

ttr - Mustadrak 2:3?6-377 )rang t€rrnuat dalsn ttabr )'mg panjang. Ia meirilainya

Shahih dan diperkgat oleh A&-Dzahabi. Ia juga mcriwayatkmnya 4: 589-592 pttg
t€rmuat dalam khabar lain yang lebih panjang dri Abu Jafa' Mutrannnad bin Duhaim

Asy-syaibani (di Kufah, dari tulisan aslinya) dri Ahilnad bin llazim bin Abu 'Azrah Al
Cfifari dari Malik bin Ismail An-Nahdi dari Abdussalambin Harb. ta menilainyashahih.

Adz-Dzahabi berkata disini, 'Ia m€,lrganggaP hsdits ini Mungkr mcski sana&rya bagUs;

Abu Khalid adalah orang Syr'ah fng menyimpurg.'Atso ini dm dua atsar sebclunnya
dianccap mereka sebacai satu atsar.

ffi '- 
Jami' 1 6: 86-M. Al Qurthubi merirleyathnya drlun Al Ahkan I l : l4l, dan

Ibnu trbtsir dalam AbTafsir 5: 251 dari As'Suddi.

Msa?Ibnulvfds'ud
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813- Al Hakim: Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim Al
Muzalcki mencerit kan kepada l<ami (di Marwa), Abdul Azizbin
Hatim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sa'd

menceritakan kepada kard, Al Mas'udi menceritakan kepada kami

dari 'Aun dari Al Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud:

Bahwa ia me,mbac 
^, 

t5ffi ;pSt * iri 6 $l{tccuati orans yans

telah mengadalcan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah) ia

berkata: Mereka mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yalg l$aha

Pemurah. Allah akan berfirman pada hari kiamat, €*'r) Og U'# ry @arangsiapa yang telah rnengadalmn perjanjian

denganla4 hendaHah ia berdiri).

IGtanya melanjutkan: Maka kami berkata, "Watrai Abu

Abdurrahman, ajarkanlah kepada lrami ! 
u

' Ibrnr Mas'ud bertata:- Ucapkanlah,lP ,ie\\rj-9tt:-Sr ,9ri |ii,tr

'S 

":y#'oiuf;.ui17#1t-#.1tfi,'!..+.,;-,ft,6 a;?1.! ef i.,if; iA,'u,i:+Et f.:, b,Set.;'ji|#rr uIt yti,iUryi (& 
<ro Aifah, pencipta taigit

dan .bumi, Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, aht
berjanji trcpada-Mu dalam kehidupan dunia ini bahwa aku bersa,lcsi

bahwa tidak ada Tulwn selain Engkau, yang Maha Esa dan tiada

sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad hamba sekaligus Rasul-

Mu. Sungguh jika Engkau menyerahkan urusan kcpadalat, Engkau

alran mendelatkanfu kcpada kcburukan dan menjauhkanht dari
lrebailan. Aku fidak percaya keanali dengan Rahmat-Mu. Buatlah

untulcht srntu janji yang dapat Engkau penuhi untukht pada hari
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari i ani i1.(et3D

'tt - Mustadrak2:377-378.Ia,menilainya shahih dan dipcrlorat oleh Adz-Dzahabi.
As-Suyrthi mengutipnya drirya deJan Ad-Dun 4: 286; dan dari Ibnu Abu

Syaibah,Ibnu Abu Hatirq Ath-Thabarmi dan Ibnu Mar&waih.
Az-Zanddtsyai meriwayatlonn),a dalam Al Kasysyaf 2:424 dengm redaksi yattg

panjang dm marfu'.Ia menanrbahkan, "Apabila seorang harnba mengucapkan danikian,
Allatr akan mencapn)ra dengar sterrpel lalu meletakkamnya di bawatr'Arasy. Lalu pada

hari kiamat nanti akan ada sura ),ang men)rEru, 'siapakah png telah mengadalon
perjanjian dengan Allah sehingga (menpbabtannya) masuk surga?."

i:f ir rut r bf {If ;lf lslii,alte}ii J tn$WU1airi3,lri ,-Jjr

# ;4 #.s;)iufp u;.;t'!:{e tJ+;,i't;i?t u u-;t t lttii

TdsrtlbrMlas'rd



it43@ 4 qi'&ifi @ (i,;'b;$ Gi |j(3i y

V" 6@ 
'L 

3q3t; F;,'eX;r,r6;7n,,-L5;5t

{@('$#}-
(D an mrllel<o bqh,atar "Tu/ltmr yong Maha P enuff dh

mengatrtil [menpurrydi] uluarlu" Sasrngguhny a l<arnu tclah
firendatrlngllcrn sesumttt pez:l<moyong wtgat rwnglcat

Hanqh-lwnpir tangit pemh ltmetw ucqficrr iau dmt hmi
bilah, dm swwdJg.gur,rlrlw runtuh- l(arena nrrl.".e}.r-

mendd w alcan y'.Jilah y orrrg lilalw Pemu ah mempwry ai
u:yark) (Qs. Marram [19]:88,91)

Ibnu Haju mengelurlrrrnya ilalun lt xfufi: LO8 dd Ats-Tsa'labi dri Abu wail
dar.i Abduilaf,. Dur juga dri lb,nu lvrrdawaih (&lm uftir surah Al Ahzab) dri jatur
,Aun bin Abdullatr iari seo"urg lalci-taki Bad Sulafu dri Abddlah. Dan jugn da:i Al
Hakim dengm riwayat aslinya. Ia rrenambehlcm dalm sana&rya: Dari Abu Falfritah

dni AlAswad.
Ar-Razi juga meriwayatlaourya dfileltAl M{aih 5: 556, dan Al Qurthubi ddeffif,Al

Ahlcam 11: 154 dengar redaksi ymg sana"
Ibnu Harnbal meriwayattonnya dr/rutAl Mutnod 6: $10 dari'Affan dfii Hamrnad

bin Salamatr dari Suhail bin Abu Shalih dm Abfullah bin Utsmm bin Ktrutsaim dri
'Aun bin Abdullah bin Utbah dui Ib,nu Masbd sccra Irfrfrr'. Redalsi awalnya adalah'

"Baramgsiapa yang mengrrcryk6: Allalunana Fahims funawati ... (Ya Allah' pencipta

langit ..);la--enr*Uatrt- di aldrirnya, 'Kccuali Allsh alon berfirrnan kepada pra
maamt-Np pada hal'i kiama! "suunguluya honfuIftt telah mengadakan pwianjiot
dengan-Ki, nab pentrtilahianii-Ku ini kqafurya". Kemrdiur Allah memasukkmnya

kc dalam surga.
Sutrail b€rkata: Atu meirgabukm kePada Al Qasimbin Abdurrahmur bahwa'Atm

memb€ritahukan ini dan inr. Ia bcrlcata, 'fidak sanr pun gadis dalam kcluarga lomi ymg

masih dipingit kccuali ia memgucrylor doa ini". Tryi Syakir menilai hadits ini dhatf
katerramunqathi'.

Ibmu l6tsir nrngutipnya drinya dal8mAt-T{sb 7:94 pada suratr Az-Zumr a1,at

zt6. Ia berkats, 'Irnarn Ahmad mcnytndiri dalun pcriwayatm hadits ini.' Ia jugA

mengutipnya disini 5: 26 secara nauquf driilbnu Abu ltrtim dari Utsman bin Khalid Al
Wasitfri-aari Muhammad bin Al Hasan Al Wasithi dri Al Maslrdi dari 'Aun bin
Abdullah dari Abu FaHftah dari Al Aswad scperti riwayat aslinya. Setelalmya

disebutkan: Al Mastrdi b€rkata, "?alrrriya menceritaku ke,padahr dari Al Qasim bin

Abdurrahman: Ibnu Mas\rd mangabut<m kepada l@Ii." Ia me'narrbahkan pada doa

tErsebut dengan katr, "Tah.t, memohon perlinfurgot, etros dan berharap kepada-Mu.'

Ia berkata: Kemudian ia meriwayatkmnya dri jahn lain dai Al Mas'udi dengar redalci
ya:ng sama.n

Tafsh lbnulvlas'u.il



814- Al Qurthubi: Ibnu Al Mubarak menuturkan: Mis'ar menceritakan

kepada kami dari Washil dari 'Aun dari Abdullah, ia berkata:

Abdullah bin Mas'ud mengatakan:

Sesungguhnya gunung bertanya kepada gunung, 'Wahai fulan,

apakah triri ini engkau telah berdzikir kepada Allah 'Azza Wa

Jalla?" Jika ia meqiawab, "Ya", maka gunuog tersebut akin merasa

senang.

Kemudian Abdullah membaca ayat: (Dan mereka berkata, iii
fi;'b*$ 'Ttrtan yang Maha Pemurah mengambil [mempunyaiJ
anak') Ia berkata, 'Apakah kamu mengira mereka mendengar

perkataan dusta tapi tidalc mendengar (p€rkataan) !1ift f .r(Ela)

ttl - Ahlcun ll: 152. h mcngulorgnya lO:26? pada $rall Al Israa' apt 44. Di
dalanmp disebutldn: ''Auf bin Abdullah" sebagai gmti dari ''Aunn, dsr ini salah.

Ibnu Al Mubrak rnenyebutkan dalam Daqaiq-nya, "Abdullah bin \Vashil' scbagai

Ssnti dsri "Washil."
Ibmu Katsir nrcngutipnya dalarn At-Tafsir 5: 261-262 dari Ibnu Abu Hatim dari

Mutrsrmnad bin Abdullah bin Suwaid Al Maqburi dri Sut/m bin Upinah dari Mis'ar
dari 'Arm deirgan rcdalsi )rang sarna. Ia menisbatkan perlohdn tcrakhir kepada 'Aun.

As-Suytthi menptipnya dalarn Ad-Dnr 4:286-287 dari lb,nu Al Mubaralq SaId
bin Murshur,Ibaru Abu S),aibah, Ahrnad (dalarn Az-Ztthd),Ibrnu Abu Hatim, Abu Asy-
SfiHt (dalamll 'Azhonah), Ath.Thabarani d8n Al BaihaCr (dalamSyu'ab Al Iman) dari
jalur'Am s€pcrti riwayat Ibnu trbtsir.

WEirflbnulfids'ud
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O ST]RAH THAAIIAA O

{@^r}
(thaahaol (Qs. Thaahaa [20]:1)

815- Ibnru Al Jauzi: Qnaanad... Grmasuk di antara nama-nama AUah

Ta'ala. ... Trta' drii Al-Itthif, en fu' dari Al Hadi-

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Abu 61r61r"5.(tts)

816- As-Suyuthi: Ibrnu Al Mrmdzir mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dan

Ibnu Abbas, iabertata:

(Thuhaa) adalah sumpah ymg diucapkan Allah. Ia temrasuk dari

Darna-nama Alleh.(tlo

oyrfisrfr:r66rsr;i, 6jedAAJr'y
{@ $(,isv

(d4lal<ah tclah s;omlqai l<egdmw lcisoh Mrsc? Ketil<a io
melilwapi,lrrlfrbrlr*rr'.alahial<epadal<elumsolnyo,,

t'5 - ?ad 5:269.
"' - Ad-tur,4:289. Di dalannya disebutlon: "Ibmu Al Mundzir dan Ibnu Mas\rd

dari Ibnu Abbas", ini salah.

Tafsir lbuutiras'ud



"Tingallahkf,nw [di $ni], sesungguhnya Alil nwlilwt
cpi ...u) (Qs. Thaahaa [20]: 9,10)

817- Al Baghawi: Ia melihatpohon binr... yang menyalakan api putih.

Pendapat ini dikatalo oleh lb,nu Mas'ud.

Pohon tersebut adalatr pohon akasia binr.(tl7)

)A\Af"lX'e6&:116-l@ 65-',rr3\rfr:tr'\

{@,;'Y,ifia\
(lful<nl<ctib ia daarq l<e tempu api ittl ia dipanggil: "Hai

Ivfnsa. Sesnngguhny a A]<u htilqh Tuh,amnt, mal<a

tffiggail(nilahkc&tatcrompalunuisesurJggulvryal<mw
krado dilertah yorrg suci,llruwal

(Qs. Thaahaa [20J: lt.L?l

8l& At-Tirmidzi: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, I(halaf bin
Khalifah menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj dari
AMullah bin Al Harits dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Pada waktu Nabi Musa AS
berbicara dengan Tuhannya, ia memakai pakaian wol, jubah wol,

lengan baju wol don celana wol, sedang kcdua terompahnya dari
htlit kcledai bangka;.'ltttl

'r' - Ma'olim 42214.
rrt - srraiitrl),a 7: ?-4G?A2.Ia bcrlcsta, 'Hadits ghoib. Humaid adalah lbnu Ali Al

Kafi ..., Mtnlcutl hadits."
Al Qurthubi mengutipnp darinya ddanAl Ah*an ll:172.
Ath-Thabui meriwayatkann)'a ddam Al Jani'16: 109-ll0 (M) dari Bisyr dari

Khalaf bin fGdifah dcngan rcdatci ng sama tanpa kata "Bangloi.n
Al Hakimmeriwayatkannya dalanAl Mustadrak l: 28 dari Abu Bakrbin Ishaq Al

Faqih daii Bisyr bin Musa dari Sald bin Manshur dari Khdaf bin Khalifatr dengan
redeksi )rang ssrna- Ia juga meriwayatkurnya 2: 379 dari spikh Abu Bakar Ahmad bin
Ishlq dari Muhamnad bin Ghalib dari Arnru bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dan

W$rlbnult/ras'ud



{@ &25'3s-Ai4l;xs;t'\
(Matabqbicmalahknrrwhrarnkepailuryailengof/tl<fri'
lau y arJg tunah lenrbut, rrunah.rrutdalw fu ingofr dn

tatlgut) (Qs. Thaahaa l20lz 441

Sl9- Ath-Thabari0 : Al Qasim menceritakan kepada kami, ia.bcdratt

Hajjaj menceritakan kepadahr dari Yrmus bin Abu Ishaq dEi

ayat[rya dari Amru bin Maimun, ia berkata: Ibnu Mas\rd bcllmfia,

"Ketika Nabi Musa AS men€mui Fit'aun, ia me,makai jt$ah

wolnya'u(8le)

g20- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makzud. Eg_
(Kata-katayanglemahlem}ut).adalahfirmmAllahTa,ala:J"Jb

@ fI6',r; 6i'ri-fii@,f,; o1 df.i (Dan Kaakontah tkryda
Fi,aunJ, nAdokoh keingirun bagimu ntuk nmbssilikn diri

[dari kcsesatanJ,, Dan kamr akan kupimpin kcialm Tulwuu ago
'rrpoyo kamu talat kcpada'I'Iya?) (Qs' An-Nazi'at p9l: 18-19)@)

821- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Aphku menoeritakan kepada

kami, Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi menceritaken kcpflda

kami, Abu Muawiyah meirceritakan k€pada kami dari Al Ahasy

Khalaf bin Khalifatr dtri Hurnsid bin Qais dri Ab&rllah. pi delrrrtla disffi
;i;; tiA.t Ar*,Uelih" sebagai guti d-i "Burgtrai'. ! ryl"la -sholdL 

ttu-
pr"rriUi Ued51ta, "Dalam 

"uooI 
ini t-dry"t nsne Hrnrraid bin Qig hi ed&h sdil'

kr;rrrt uau aaam Humaid et e1'i Al K.ufi,Ibnu Ali ur Ihu'Am, '.l,tr
seormg di antara p€rawi-perawi matnrk.'- 

16" Katsir mengutipnya darinya ddunit-Tafsba:4tl fistrfi An.Nisd rrd
164; dan dri Ibnru Mrdawar'h.

As-Suyuttri juga mcngutipnp drinya dalarrl Ad-Ib7 3: 115-116 Poda surrh Al
Ataaf ayarl4l; 

-aai 
aari S"ta Uio Mansirr, Ibnu Al Mtmdzh, Ihu ItdudCurai[ dm Al

Baihsqt (ddam Al Asma' Wa Ash-Shifat),- - Ai g"gh"*i me,nyetutkann y aitni tlt U"'alim 4:2l4,bt AI Jauzi 'l,,lnt lz-Zd
5: 57 3,<tan-Az-zamakhsyari dzlarn Al Kaq'sydT: 2'49 (tnprapbut-{bdullah)'
'- - Ibro Hajar mengeluarkannya aaum ,ll Kafi 108-lg9 dui At-Tirmi&i dm At

Hakim.
"t -Jami' 19: 86 pada surah An-Naml ayaf12'

()Lihat komentar terhadap atsu 827.
oo 

- Ahlw I l: 200.

Tafstr lbnu\[f,s'ud 6l



dari Amru bin Murrah dari Abu 'tJbaidah dari AMullah, ia
mengatakani

Ketika Allah 'llna Wa Jalla mergatts Nabi Musa AS kepada

Fit'arm, ia bertarqra, "Wahai Tuhan, apa yang harus aku katalen?"

Allah berfiman, "IGtakanlah: Haya Syara Hayp.n(eD0l

{@6, A:ivr.$; }
(...Dankfral<onlahr"YaTuhanlwrtarlrtahlcmiahl<c|adaku

ilmupmgetalwan ') (Qs. Thaahaa [20]: ll4')

822- N Bagfuawi: Ibnu Mas'ud apabila membaca ayat ini, ia

mengucapkan, Ya Allah tambahkanlah kepadafu kcimanan dan

kryakinan'"(tn)

"' - Tafsir 5:289, dan setelahnya: Al Alnasy berlota: Tafsir dui kata-kata tersebut
adalah, "Yang Maha Hidup sebelum segala sesuatu, dan png Maha Hidup setelah segala

sesuatu." Ia berkatq "Sanad-nya hasan, dan gharib."
As-Suyrthi mcngutipnya seperti ini dalam Ail-Dun 4:3Ol dari lb,nu Abu Syaibah

dan Ibnu Abu Hatim.
(') Katrkata ini dalam batrasa Ibrani addah ......Wh Asyir lhyih), secara harfiah

berarti, 'Alu-ldl Dzat yang Matra Wujud" yaloi Aku-lah )anS ada atau Dzat png Maha
Wujud. Kata-kata ini ter&pat dalam @erjanjian Lamq Kitab Keluaraz [Exodus]: 3/14),
dalam bentuk pertanpan Musa kepada Allah Aaa Wa Jalla t€ntang nama-Nya. Kata-
kata ini mertrpakan jawabannya, seakan-akan menjadi ung[apur agar manusia mangenal
Allatr. Krcna itulah lrata-kata ini menriliki arti sangat penting dalam masyaralot Yahudi.
Kcmudian lcata-kat8 ini berpindah-pindah kc dalam barfak teks baik Masehi maupun
Islam.

@alarn mcnyingkap kata ini saya dibantu oleh Prof.DR. Matrmud Hijazi. Lihat
mal€lah hof.DR. Ramadhan Abdut Tawwab "Al-Lahjah Al'Aniyah Al Mishrlyah Fi
Al Qarn Al Uadi Usyar Al Hijri" di majalah Majma' Al-Iaghah Al Arabiyyah edisi 28
Novcrnbcr l97l hd 250.u' - Ma'alim 4: 228. As-suyrthi mcngutipnya dalanAd-Dnr 4:309 dri SaSd bin
Maorshrn dan 'AM bin Humaid dengan red8l6i, "...Keimanan, kepahaman, keyakinan
dan ilmu pcngctahuan.'
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{ @ G'^1,i, 5 i9 6,-1) ea}i fi;)

Morl<f,(Danbmangsiapabupahngdariperingatttt'I(Nt,
SesnnggulnyabaginyaparyhiduporJyotJgse'trJpit.)

(Qs. Thaahaa [20lzl24l

823- Ath-Thabari: Abdurrahman bin Al Aswad meirceritakan kepadaku,

ia berkata: Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu ,Umais menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Mukhariq dari ayahnya dari Abdullah:

Te,ntang firman Allah SWT: ei W (Penghidupan vang

sempit) Ia berkata "Adzab Kubrn n@)

@ - Jami' I 6: I 65 M). Al Baghawi mcriwayatkmya &lsrt Al Ma'alim 4: 231, At-
Razi dalam,{l Mafatih 6: 80, Ibrnu Al Jauzi dufrun,lz-H 5:331, Al Qurthubi dalamll
Ahlurrrll:259.
'":i*l;;ili mengrtipnya dalaffi Ad'Dr.rr 4: 3ll dri IIm4 'Abd bin Humid'
Ib,nu AI Mun&ir, Ath-Thabrani dm Al Baihaqi. Ia juga nmgutipya dri Ibmu Abu
Sfibdr dflt Al Baihaqi. Lihat eirah lbrahim ayd 27

Wtu[llra_\las'ud f=ffiI



o SURAH AL AI{BrYA,A' O

{@ isCig-q'qfig'Y
(I<unri aksr. memasorrJg titrtarryan yang tepat padalwi

kiamat...) (Qs. Al Anbiyaa l2llz 4?)

824- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah, Ahmad (dalam Az-Zuhd)dan Al
Baihaqi (dalam Al Bals) mengeluarkan dri Ibnu Mas'ud, ia
berkata:

Manusia dibawa ke timbangan pada hari kiamat, lalu mereka
saling berdebat sengit di dekatnla.Gzo

ti,iAia irr,$ ;I; S'; f:;S't',# ;fii; y
6i j:t uii6 @ 6A,_i$;aa I L: *t
fi 36irlgx- 6 c; 66 GD 6!4)frt i fryt$F"

{@',*,lL
(Denri Nlah, sesr.ngrrlvrya Alrr alrsn melalculcm tipu daya

terhadap bhala.bqhalonu sesdah lww peryt
mminggallormya.Malalbrahimmenhntbeilwla.berhala

w.Ad-Durr4:320.

_-
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itu hanr;l,lr trtpotong.ptortg l<ecrlrrrli yolng tcrbesat (hduk)
dari paAmg-paturrg yarnglafuV oscr mrr:el<akartah @t tlfu

bqtrrnya)l<epado,wyo-Mqelioberl,atf, ,"Siapakahyang
twlalc:ultm,petUntmf rni*lthf,drr[arhan'athartlcanni;
sennrgguhny o ilia tmwx/r- oflmg'oto,ttg yang zalim,"

Mqekofurlcfrar 'Kcrni dengor' ada seorung Perunf,turg
menceb Mul*trr/lwla Ini yang benwna Ibrahint ". )

(Qs. Al Anbitraa' [21]: 57.60')

825- Ibnu IGtsir: Abu Ishaq mcngatakan dari Abu Al Ahwash dari

Abdullah, ia bertata: Ketih kaum Nabi Ibrahim keluar menuju

tempat pest4 mereka melewntinya, lalu mereka bertanya, 'Walni
Ibrahim, tidat&ah kamu keluar bersama kami?* Ia menjawab, "Aktl
sedang sakit' Padahal pada bari kemrinnya ia mengatalcan, ;;li|
'Sgi'u1${ (hni AIW sennggrtnya Aht akan melah*an

fW daya tahodap brralt'furhalan serudah kamu pergi

meningalknnqn), ntp+)'a ada beberapa orang dari mereka yang

memdeirgprnya.@

82G As-Suyufti: Ib,nu Abu Ilatim me,ngehurtan dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakan:

Ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju pesta mereka, mereka

melewatinya.... Ketika mereka keluar, ia b"tgi kepada keluarganya

untuk meirgambil makanan, kemudian ia pergr ke ternpat tuhan-

tuhan meteka (kuil peribadatan) lalu mendekatkan makanan

tersebut kepada mercka seraya bertat4 'Tidal*ah kalian makan?"

Lalu ia me'ngbancurtaa befiala-bertala tersebut kecuali berhala

)rary paling besar, ke,rrudian ia mengalungkan alat (kapak) yang

dipakai untuk meirgbancurtan bertala-berhala tersebut padanya.

Serclah kaumnya pulang dari pesta (perayaan hari raya) mereka,

mereka masuk (ke loil), dan teimyata hrhan-tuhan mereka telah

w - Ta6ir 5:343. As-suyulhi mengutipnp &lun Ad-Darr 4: 321 dwi Ibnu Abu
Hatinr, 5raitu pcrrulam afar berikutnya.
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dihancurkan, dan di berhala )ang paling besar ada alat (kapak)
png dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut.

Mereka pun bertanya, "Siapakah yang melakukan ini terhadap
'tuhan-tuhan 

kita?' Maka berkatalah orang-orang yang mendengar
perkataan Ibrahim K1t51t'+:{;t€; 

- - 

@emi Auah,
sesungguhnya aht alcan melalatlcan tipu daya terhadap berhala-
berhalamu.), "Kami mendengar seorang pemuda yang disebut-

sebut mereka." Malca Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka perihal
kasus tersetnrt.G26)

;1fi i3 )+;i:i, it # c eHl stii{:;:ii6 y
6,*&(4

{@"ri;K
(Dm, fingaf,ah lcisdh] Daud dan Sulaimm, ili wakat
l<edwnyansnbqil<ml<epuatsanmenganaitananran,

lrareno tnwnmr iar diru.wk oleh larting.l<$rbing
lcepwry aan lrr,unlrrry a. D dn ddalah l<&rJi nwry akil<mt

l<cputusan yoltrg dibedlrfrrJ oleh muela ia+ malslwni telah
mqnbqilwt pengutian lnpoda Sulahnan tentang lrul$nrt

[yanslebih tcfuatl; dqlnpda masing.masing mrrrel<a talah
l<otni beril<arr hilffiah diln ihnu)
(Qs. Al Anbiyaa' IZLh 78.79)

827- Ath-Thabaxi(1: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Al Muharibi meirceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Abu Ishaq
dari Murrah dari Ibnu Mas'ud:

rentang firnan Auah swr: 9$ ar(Hlitii4:ii"i,6j loan
[ingatlah k*ahJ Daud dan Sulaiman, di wahtr keduanya

w 
- Ad-Dwr4: 321, pcnrnrlamnya adalah redal$i clsar scbelunrrya.

Tafsirlbwlvlas,ud



memberikan kcputusan mengenai tanaman') ia berkata, "Yaifu

pohon anggur yang tandan-tandannya telah tumbuh."(8.2o

828- Ath-Thabari: Abu Kuraib dan Harun bin Idris Al Asham

menceritakan kepada kami, keduanya berkata:' Al Muharibi

menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Abu Ishaq dari Murratt

dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah: r,Jr.ii'i' +iA C\ft ';i'sy'aitr:;6"if{:

,.fi e (Dan [ingatlah Hsah] Dau'd dan Sulaiman, di wabu

keduinya memberikan kcptttusan mengenai tanaman, karena

tanaman itu dirusak oleh kambing-knmbw kepunyaan kaumnya)

ia berkata, ,Yaitu pohon anggur yang tandan-tandannya telah

tumbuh lalu dinrsak oleh kambing-lombing tersebut."

Katanya melanjutkan: Maka Daud memutuskan agar karnbing-

karnbing tersebut diberilon kepada pemilik pohon anggur. Tapi

Sulaiman berkata, "Tidak begrtu, wahai Nabi Allah.' Daud

bertanya, "Lalu bagaimana?" Sulaiman menjawab, "Pohon anggur

diberikan kepada pemilik kanrbing (untuk ditanam) hingga ia

kembali seperti semula, talu kambing-kambing diberikan ke'pada

pemilik pohon angggur agar dirawat. Jika pohon anggur telah

menjadi seperti semula maka pohon anggur diberikan kepada

pemiliknya dan kanrbing-kanrbing tersebut diberikan keplq
pemiliknya.' Itulah maksud dari firman Allah: '"L$:,''c(".'a'i

(Malca Kami telah memberikan pengertian kepada sulaiman

tentang hukum [yang lebih tepatJ)$zB)

w 
- Jami' 17: 38('). Al Baghawi juga mcriwayatlw[rya deii8[rn Al Ma'alim 4: 264, Al

Qrrthubi dalam lt Atkan llt 30?, dsr Ibmu Katsir dalcn At-Tafsir 5:349 dari Abu

Ishaq.
ibmu Al Jauzi mcriwayatkm rrrtmsrf &lun Az-7ad 5: 371. Lihrt aBar

berikumyau 
- Jami'l7: 38. Ibnu Katsir mcogutiprp drinp &lam AbTafsir 5: 349.

Al Haldm rn€riwayatlom)'a &lgrrnAl Must&a*2: 588 dari Ali bin Isa dari Yahp
bin Zatrarip bin Daud dri Yalrp bin Yahya dri Abdunahmm bin Muhrnmad Al
Muhribi dri Asyats dcngm rcdatcsi yog samL

Arsuyrthi mc"g,rtifirf dri lrc&rmp dlll,In ld-Dw 4: 3?A; dsr dri Ibnu

Mrdawaih dm Al Bar"haqi (&lm&aaan'nya),
Al Qnrthubi nuiwaydlrar rnalurmp dalsn Al Ahlan I I : 308.

Tarsir lbrlvlrr{ud ,



o:*$fr\:&lLrt|#6'rs€'ulYa.l;ly
r{+5 fiS )i' ;3r::' y, * +6 t3liK fr (A;6@

{@ ;#,
(Dan fingatlahlcisahJ Ayub,l<ptiks ia mutyeru Tuhatwrya,

'[YaTuhanlcuJ, sesunggutmya Alcu telah ditimpa Pmyakit
dan Englrrlu adalah Tuhan y orrrg Maha P erry ay ang di

antara senvutt Deny ay ond' . Maka l<mnipun
manperlcenartl<anseruanrryaitu,lalukamilmyapl<mt

penyakit yang adn padarya dmtku;lmil<rrirtahlwrr
l<elumgfiryo l,cpodmrya, dmr kfrrni lipat gandal<frrr bilartgan

mereka...) (Qs. Al Anbiyaa' [21J: 83.84)

829- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kqada kami, ia berkata:

Hakkarn bin Salm menceritakan kepada kauf dari Abu Sinan dari

Tsabit dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Mas'ud: &fiflit4lt:t
;iA (Dan leami kembalikan lceluarganya kepadanya, dan kami

lipat gandakan bilangan merelm) ia berlmta, "Keluarganya secara

s€sungguhnya."(82e)

Al Qurthubi: Adh-Dhahhak berkata: AMullah bin Mas'ud berkata,

"Keluarga Nabi Ayyub AS semuanya mati kecuali isterinya. Lalu

8D - Jami' 17: 58. As-suyuthi mangrtipnya darinya dalam Ail-Dun 4: 328; dan dari

Ibrnu Abu S),aibah, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani dengan redalsi, "Dari Adh-
Dhahhalq ia berkata: Telah sampai kepada Ibnu Mas'ud bahwa Marwan b€rkata tentang

ayat ini, "Dan kami l<embalilcan lceluarganya kepadanya, dan kami lipat gandalwn

bilangan merela: Ia diberi lagi keluarga selain keluarganya. Maka Ibnu MaS'ud berkata,

"Justru ia diberi keluarganya sendiri yang sesungguhnya dan dilipatgandakan bilangan

m€,reka."
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim.4: 256 dengan redaksi seperti

riwayat aslinya. Dan juga dari Ibnu Al Jauzi dalamAz-fud 5:278, dan Ar-Razi dalarnAl
MafatthO:125 dengan redalsi, 'Yalsd anak-anaknya sgndiri yang sesmgguhnya."

Ibmu Katsir meriwayatkannya dengan redaksi yang sama dcngur nralcranya dalam

At-Tafsir 5:357.

I



Allah ,Azza waJalla menghidupkan mereka kembali dalam sekejap

mata dan melipatgandakaq bilangan mereka."

Ibnu Mas'ud berkata, "Anak-anaknya mati: tujuh laki-laki dan tujuh

p€rempuan. Setelah ia sembuh anak-anaknya bertanrbah lagi.

Isterinya melahirkan lagi tujuh anak laki-laki dan tujuh anak

p€rernpuai.u(E3o)

O €'6 rti; 3 iit J 6"bg'(# ;:t'+ efi $ \
irL $y-15,") 'J JY;lffJ ,;JtS

{@ a'-+Gfi$ '

(Dan [ln1orrtah lcisah] DrurrtNrrn [Ywwsl,l'r:tika ia pugi
datfr nJlieanaorrmaruhrlaluiammyanglabahwal<nmi

fidak at<frr. menpusemfiifivya knevyulitl<nnuyol, malro- ia
nwnyer:a. df,tclml<eafusn yaflg songat gelapr "Bahwa tidak

odf, Tulwrj selain Englcau. T'iarw Suci Endkrrl,,
senrngguhny o Alcu adf,lah termasttk orcmg'ar(mg ydr.g

zalim*) (Qs. AI Anbiyaa' [2U: 87)

831- Ar-Razi: Mayoritas ahli Tafsir berpendapat bahwa Nabi Yunus

pergi dalam keadaan marah kepada Tuhannya.

Dikatakan: Ini menrpakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas

(dan selain keduanlal.(ar t)

832- Al Qlrthubi: Ibnu Abu Ad-Duqra menuturkan: Yusuf bin Musa'

menceritakan kepada kard, Ubaidillah bin Musa menceritakan

kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun, ia

. *-Ah*anrll:326.
s, - Mayafrt 6: Dil . Al Qqrthubi rncriwayatkm 6a6unf d1la1n Al Ahka^t ll: 329,

ia bcrkara, ;Pcodapat ini dipilih oleh Ath-Thabari dm Al Qatabi." Lihat surah Yuus
ayat 98.

-



berkata: Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami (di Baitul

Mal), ia berkata, 'Ketika ikan paus menelan Nabi Yunus AS, ia
menyelam ke dasar laut, lalu Yunus mendengar suara kerikil-kerikil
yang sedang bertasbih ;i 3tq, 'J $fii$ 6*i3,h Od'6
<*Ilf 'u i'4 AL Anm ia menyera dalarn keadaan yang

sangat gelap, "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci

Engkau, Sesungguhnya Aht adalah termasuk orang-orang yang

,rc gL d rt €.y: e;x.a+ rit& \
'rjw"fi ?rfi c('$3ffi3.;j3.i313@5J-,.{

{@ \rK
(Hinga qpa}drlo ditntkakorrJ ttrlnfuklYa|1ui dcrJ NLs*iui, dffr
mqelca tunn ilmgan cepat ilmi selunth tsnpat yolng ttnggi.

Dm. telah Aekfrlahl<eilatuwdrJ ianii yffirgbennr thffi
txlfrlansldtl, mal<a tiha-tiba tcrbelalgklah maa onmg-orang

yaltgr<r,fir...) (Qs. Al Anbiyaa' fZlTz 96.97')

833- Ibnu Harrbal: Husyaim menceritakan kepada kami, Al 'Awwam
merrberitahukan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim dari Mu'tsir

-.-r!
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ot - Ahkarn ll: 333. Al Hakim meriwayatkan dalunAl Mustadrak 2: 383 tafsir
"Keadaan yang sangat gelap" dari Abu Al Abbas Ahmad bin Muhannnad Al Mahbubi
dari SaId bin Mas\rd dari Ubaidillah bin Musa dari Israil. Ia me,nilainya Shahih dan
diperluat oletr Adz-Dzahabi.

As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 4:333; dan dad Ahmad (dalun
Az-afrd), Ibnu Abu Ad-Dunya (dalam htab Al Faraj Ba'da AsySiddaft) dan Ibnu Abu
Hatim.

Ib,nu IGtsir meriwayatkannya dalan At-Tafsir 5: 361 dengan redaksi yang sama. Ia
berkata, "Ibmu Mastr4 Ibnu Abbas dan lain-lainnya memgatakan: Ikan tersebut menelan
Nabi Yumus AS lalu membawanya me,nyelam hingga sampai ke dasar laut, Lalu Nabi
Yunus'AS mcndcngar suara kerikil-kerikil sedang b€rtasbih di ternpahla. Pada saat

itulah {a mengucapkan: (Ttdak ada fithan selain Engkau. Maha Suci Englau)." Lihat
surah Yrmus ayat 98 dan surah Ash-Shaaffaat ayat 139.

t-
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bin 'Afazah dari Ibnu Mas'ud, Dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Pada malam Isra' alu bertemu Nabi lbrahim, Nabi Musa dan

Nabi Isa AS."

Sabdanya,melanjutkan: Kemudian mereka membahas tentang hart

kiamat ...lalu mereka menanyakannya lcepada Nabi Isa AS, makn ia

berkata, "Adapun kapan datmgnya; fidak ada yang mengetahuinya

kectnli Atlah. Di aniara yang dijaniikan Tuhanht edalah bahwg

Dajjat akan keluar.rr

... Kemudian orang-orang kcmbali kc negeri dan tanah kelahiran

merekt."

Kata Nabi Isa, "Ketilw iu nrunanllah Ya'juj dan Ma'iui ifi
6j.i- L:P (Dan mereka turun dengan cepat dari seliruh

tempat yang Tinggi.). Mereka mendatangi negeri'negert lalu

menghananrkan segala sesuatuyang mereka temui. Tidak satu pun

air yang merekt temui keanli akant mereka minum. Kemudian

orangerang kembali kepadet bb ahr berdoa kepada Allah agar

menghanatrlran merelu. Mfu Allah menghananrkan mereka dar
mematikan merelw hinggo bumi berubah karena bau busuk

mereko."

Kata Nabi lsa, "Lalu Allah menurunkan hujan hingga iasad-jasad
merelra terseret dan terbuang ke laut.

Abdullah bin Ahmad berkata: Afhku berkata: disini ada sesuatu

>rang tidak saya paharni, yaitu "seperti kulit luar". Ya d berkata -
yatni Ibrnu Hanrn, "Kemudian gunung diledaklmn dan bumi

dibentangkan s qterti htlit yang dibentangknn."

Kembali pada hadits Husyaim: Nabi Isa AS berkata, "Di antara

yang dijanjikan Tuhan kepade. afolah bahwa jika kondisinya

sudah demikian, maka hoi kiamat (walatnya) sepertiwanita hamil

sempttrna yang kcluargarrya tidak mengetahui kapan mereka akan

Tdsblbre'rvlas'ud Fii6.l



dilrejutkan dengan kelahiran bayinya, apakah di malam hari atau

di siang 1ro67n(833)

g34- Ath-Thabari: Muhammad bin Basys)rar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdurrahman menceritalGn kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia

berkata: Abu Az-7a'ra' menceritakan kepada kami dari Abdullatt

bahwa ia berkata, "Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lalu membuat

kerusakan di mukabumi.' .

Kemudian AMullah membaca ayat: 6J*d-gL:P i{t
. (Dan mereka tuntn dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi)

ia berkata, "Kemudian Allah mengirimkan kepada mereka binatang

melata seperti ulat yang akan masuk ke dalam telinga dan lubang

hidung mereka sehingga mereka mati dan bumi menjadi tercemar

karena bau busuk mereka. Lalu Allah 'Azza wa Jal/a menurunkan

air (hujan) yang akan membersihkan bumi dari (kotoran)

mereka."(E3a)

8t! - Al Mtrsnad 5: 189-190. atsar ini telah dital.Jnij pada surah An-Nisaa'ayrat 157-

159.
As-suyuthi mengutipnya disini dalaml d-Durr 4:336.
Ibnu Al Jauzi meriwal,atkan dalam Az-Zad 5: 389 dai Ilhu Mas'ud, "Hari kiamat

setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi pada manusia (yang jangka waktunya)

seperti wanita hamil senrpuma (hingga ia melatrirkan).'
AlQurthubimeriwal'atkandalamAlAhlumll:56'5TpadasurahAlKattfiayat94'

Abdullatr bin Mas\rd berkata: Alor bertanya kepada Nabi SAW teirtang Ya'juj dan

Ma'juj, maka beliau bersabdg "Ya'juj dan Ma'juj adalatr dua bangsq setiap bangsa terdiri

dari 4-00.000 umat, setiap umatn)'a tidak ada yang mengetahui jumlatrnya kecuali Allah'

Seorang laki-l8ki dari mereka tidak akan mati hingga keturunannya berjumlah 1000

or-g lukiJ"ki yang semuanya sernua membawa pedang." B9lia1 ditanya, 'Wahai

Rasrilullah, Usritahukmtah kepada kami tentang sifat-sifat mereka (ciri'ciri mereka)."

Nabi bersabd4 "Mereka t€rdiri dari tiga golongan: Golongan pertama seperti pohon Aruz

-nama pohon di Syam yang tingginya l2o dztra'(60 meter)-, golongan kedua lebar dan

tinggu),a sama -sekitr I dzira' (setengatr meter)-, golongan ketiga merniliki telinga

y"i'itoUeUo dan meiryatu dengan lainnya. Mereka tidak melewati gajah, binatang buas

*"upun babi kecuali akan mereka makan. Mereka juga memakan oryq-orang yang mati

dari'mereka. Permulaan mereka di Syam dan yang teralhir di Khurasan. Mereka

merninum sungai-sungai di sebelah timur dan telaga Thabariyah. Lalu Allalt

menshalmci merekamemasuki Mel&ah, Madinah dan Baitul Maqdis."
1* - li^i' 17: 7l.As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam I d'Durr 4: 337 .

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 496498 dari Abu Abdullalt

Mnhammad bin Abdullatr Az-Z*rhid Al,'Ashbatrani dari Al Husain bin Hafsh dari

T$sirIb:ru.lv[as'ud
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xfi 5g5 y

{@-a;:r{rfu.{'35(#;#
6ad*aa bqlwloltrrJwla itr Tull.'yarr'" trliunnah ncrc\@

fidak nws:ll* nrzialrr.- Dut wnurrrrya akam Ls*al ifr
dalanmy*Mqel<amedrnfrh df ilalffii qi doanmelr/rl i[i

dudmvryadnahDirslanendargorl
(Qs. Al AnbfrFa' l2llz 99-100)

835- Ath'Thabari: Al aasim me,nceritakan f€pada Larlri, ia bertab: Al
Husain menceritakan k€pada kmi, ia bedrafia: Ilaiiaj meritah
kepadaku dari At Masbdi dai Yuus bin lftaftfrab, ia befu: Ibnu

Mas'ud mernbaca ayat ini: @<;j:S-{A'frA44fr
(Mereka merintih di daton api dot rrweka6 alalonqptidokfisa
mendengar) ia berkab, "Apab,ila ormg-orilg ymg h*al di dalm
neraka telah dimasutken ke nerak4 mereka ah dimaskken te
dalam peti-peti api, lalu P€ti-Peti tersebnrt rtrr dimaslikm ke

dalam peti-peti yanglain,lalupeti-peti t€rs€fut dimaq'Hran lagi ke

dalam peti-peti yang lain dan diPaku de'ngru panrpatu ryL Maea

tidak seorang prm dari mereka pog melihat bahurd di n€raka ada

omng selain dia png disiksa seperti dia."

Kemudian ia membaca.alat @ AFS-{ A{t#44fr
(Mereka meintih di dalan qi dor mereka dt dalmuOru frdok bisa

mendengar)$3sl

Salamatr bin Kuhsil. Ia jup mcriwqdlrmF 4: 59t{fi) dsi Abu Ab&Ihh dei Asld
bin 'Ashim dfii Al Husain bfoi HafS ymg tcnmld r&iiarlrr m yug segti potjmg
png sebagiannya telatr disebutkur prdiaaar,no. 791,800.

Al Qurthubi menyebutkmya doJiun ll lhlsn I l: 341 bobrre rrElb adalah YaJuj
dan MaJuj.

a5 - Jami' 17: 75. As-Suyr0ri rrengutiF),a drinya dc,lf,\ l&hrr 4: 33*, dm dui
Abd bin Hurnai4 Ibmu Abu Hatirq Ibnu Abu A&Dmp (dalen Wat Arr+lq), Ai&'
thabarani dm Al Baihaqi (dsllrrnll Bab).

Ibnu Katsir juga mengutiprya duinya ddurn At-Tolsir 5: 372373; do dei lbnu
Abu Hatim dari aphnya dri Ali bin Muhmmd AtilThadsi dd Ihu h&ail dai
Abdurratrman Al Mastrdi dri ayahyadri IbnuMasbd.

Ms#lbwlulos'uil
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68,;:ra#e
'#${f #;Fi3iL*n}fr, 41

->)
-.< i4. 71P.rf

{ @ J3,# 6Lx3( r€-,fi c 3SJ'{t
(Hd narnrusia iikf, lmw dalam lceraguan tertarry

l<eb ffiSlcltmJ I dnri l$fuur l, rnaka fi@talwilahJ sesunggulmy a
Kanri tclah meniadil,anl<anw dflri tmf,h,kqrwdian ilmi

s et et*s mlrrri", l<erndiart ilmi segump al dm ah, l,eruilian ilmi
segwflal dtS*S yang sa npunalccjadiannya dmr ydrrg

fidf,k sen Puttw agdr Karr'i, jel.asl<mlnpadal,anru dfrrr

Karrd tctlcrpl<m dalfrnl rahinu a|a yatrgl<unil<elwdaki
sarnpai waku yarrg ildah ilitorrfi.irant ...)

(Qs. Al Hajj [22k 5)

836- Ibnu Hanrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Taid bin Wahb dari

Abdullah, ia mengatakan:

Az-Zamallrsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 3 : 2 I secara ringkas.
Ar-Razi juga meriwayatkannla dalam Al Mafatih 6: l34,Ibnu Al lavzi dalam Az-

Zad 5z 391-392, dm Al Qurthubi dslarrrAl Ahl@m ll:345.

I
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Rasulullah SAW menceritakan kepada kami; beliau adala! orang
r . -t. t .-a

;ans leltr rlq.dig:ryk*, ,6'i'#l,i: XO *'$|fP:.yang benar lagi dibenarkan, ,6i'q.rtt.*f #.rf *'en- ts'rrt ttl.

p;-{en;$'ttut.a;,ii*d r, . 'E*'il; g:X.i
"+ottf$i *i ttht: y:it:.yw y:rtr?:ft;ul, *r'#'&,
(Sesungguhnya salah seorang dari kalian dihmpulknn

penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian

menjadi gumpalan darah selanu itu, kcmudian meniadi gumpalan

daging selama itu, kcmudian diutuslah nalaikat kepadanya lalu

ditiupkan roh padanya, kenudian ia disruh (unukmenulis) empat

lulimat: ruekinya, aialnya, amalnya, orang celaka atau orang

bahagia...7(are)

* - Al Musnad Sz 273.laiugtnmiwayatkannya 6: 16 dari Husain bin Muhagrnad

dari Fithr datri Salamah bin ltuhail dri Zaid bin Wahb Al Juhmi. Di dalarmya

disebutkan, "40malam." Dur juga 6:71'72dariYatryadriAlAtnasy;dandariWaki'
dri Al Atnasydri Zaid.

Al Butfisri meriwayatkannya dalam slalii-nya 4: lll dari Al Hasan bin Ar-R.abi'

dari Abu Al Ahwash dari Al Alnasy' Ia jugamcriwal'atlomrya 8: 122 dari Abu Al walid
Hisyam bin AMul Mslik dari syulnh d8i sulairrm dari Al Atnasy. Dur jup 9: 135* flffiiT#lr*,ff',#iffiti-o-, ya4;2o36e03? dui Abu Barcarbin Abu

S),aibah dari Abu Muawiyah dan Waki'; dan dri Mlhailmad bin AMullah bin Nuntair

Al Harndani dari ayahnya dur Abu Muawiyah s€rta Waki' dfii Al Alnasy. Ia jup
meriwayatlcannla dari Utsman bin Abu S)'aibah dm Ishaq bin Ibrahirr, Iceduanya dari

Jarir bin Abdul Hamid; dan dari Istraq bin Ibratrim dari Isa bin Yrmus; dan dai Abu SaId

Al Aspj dari waki'; d8ll dari lJbaidillah bin Mu'adz dari aphnya dari syubaj bin Al
Hajjaj, semuan)ra dri Al Alnasy.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sszan-nya 2: 177 dari I{8fsh bin Umar An-
Narnari dari Syrbah; dan dari Muharnrnadbin IGtsir dri Suffan dari Al Alnasy.

At-Tirmidzi meriwayatlcrnnya dal8f0rr Shahih-nya 8: 30G'303 dri Hurnad dari Abu
Muawiyah dari Al Alnasy. Ia b€rkata, "Hason shahih." Ia juga mcriwayatkannya dari

Mutrammad bin Basysyar dari Yahya bin Sa'id dsi Al Ahtssy; dan juga dri
Muhammsd bin Al 'Ala' dad Waki' dri Al Alnasy. Ia bcrlota: Sytbah dan Ats-Tsauri

meriwayatkan dari Al Atnasy dcngan redalcsi yang sarna.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalun Srzar-nya l: 29 dari Ali bin Muhanrnad dri
[Iaki', Muhannnad bin Fudhail dan Abu Muawiph; dan dsri Ali bin Mairmm Ar-Raqi
dari Abu Muawiyah dan Muhsrnrnad bin Ubaid dtri Al Ahtasy.

As-suyrttri mengutipnya dari mc,reka dalam Ad-Durr 4: 34*345; dal dari An-
Nasa'i, Ibmu Al Mtmdzir, Ib,nu Abu Hatim dan Al Baihaqi (dalarn S7ru'ab Al Iman).la
juga mengrtipn)ra dengan rcdaksi )ang sena 6: 297 pada surah Al Insaan ayat 2 darj

'Abdbin Humaid dan Ibnu Al Mmdzir.
Al Qurthubi margutipnya dalamrrAl Ah?,am l2::7 drri Ash-Shahih.
Ibmu IGtsir mengutipnp dalan At-Tafsir 5: 391 dart Ash-Shohihain. la iruga

mcmgutipnya 5:46l462pada surah Al Mutninuun ayat 14 dari Ib'nu Hambal.

Tatsirlbnulvlas'ud,
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837- Al Qurthubi: Al A'masy ditanp tentang apa yang dikumpulkan di

dalam perut ibu? Ia menjawab: Ktraitsamah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdullah berkata, "Apabila sperma telah berada di

dalam rahim dan Allah hendak menciptakan manusia darinya, ia

akan berputar dalam kulit perempuan di bawah setiap h*u dan

bulu lalu menetap selama 40 hari, kemudian akan menjadi darah di

dalam rahim. Itulah pengumpulannyia, dan itulah waktu ia menjadi

gumpalan d"rrh. rr (837)

838- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Abu Muawiyah memceritakan kepada kami dari Daud bin Abu

Hindun dari 'Amir dari Alqamah dari Abdullah, ia meirgatakan:

Apabila spenna telah berada di dalam rahim, Allah mengirim

malaikat. Lalu malaihat tersebut bertanya, "Wahai Tuhan, yang

sempurna kejadiannya atau yang tidak sernpurna kejadiannya?'

Jika Allah menjawab, "Tidak sompurna kejadiannya", maka rahim

akan memuntahkannya dalam bentuk darah. Tapi jika Allah

menjawab, "Yang sempurna kejadianqra", haka malaikat akan

bertanya, "'Wahai Tuhan, bagaimana sifat sperma ini? Iaki-laki atau

perempuan? bagaimana rezkinya? bagaimana ajalnya? orang celaka

atau orang bahagia?"

Katanya, melanjutkan: Maka dikatakan kepadanya, "Carilah di

buku induk dan tulislah darinya sifat sperma ini."

Al Baghawi meriwayatkannya dalarn Al Ma'alim l: 268 pada surah Aali Inraan
ayat 6 dari Abdul Wahid bin Ahmad Al Malihi dari Abu Muhammad Abdtrnahim bin
Ahmad bin Muhammad Al Anshari dari Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin
Abdul Aziz Al Baglrawi dad Ali bin Al Ja'ad dari Abu Khaitsamah Zuhairbin Muawiyah
dari Al Alnasy de,ngan redaksi yang sama.

Ar-Razi menyebutnya dalamAl Mafatih 6:44 pada surah Thaahaa ayat 55 bahwa ia
menyebutkan redaksi yang sama pada ayat.dalam surah Aali 'Innaan, tapi aku @ot-
tahqr.q) tidak menernukannya. Lihat surah Aali lrnraan ayat 6 dan surah Al Mu'minuun
avat 12-14.' st? - Ahlam 12: 7. Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 5: 462 pada surah Al
Mutninuun ayat 14 dari Ibnu Abu Hatim dari Ahmad bin Sinan dari Abu Muawiyah dri
Al A'masy dari lftaitsamah secara ringkas.

L,
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839-

Katanya, melanjutkan: Maka malaikat akan pergi dan menulisnya,

dan ia akan selalu bersamanya hingga sampai pada akhir

sifatnYa.(834)

Ibnu Harnbal: Husain bin Al Hasan me,lrceritakan kepada l€rri,

Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Atha'bin As-Sa'ib

dari Al Qasim bin Abdurrahman dari alabnya dari Abdullah, ia

mengatalcan:

Orang Yahudi melewati Rasulullah SAW ..Jalu ia bertany4

"Wahai Muhanmrad, dari. apa mmusia diciptakan?" Nabi

menjawab, "Wahai orang Yaktdi, dui semuanya ia diciptakn;

dari spermataw-tav dan spertnaryrmpuot adapw spermalaki-

laki, sifonya keras (tebat) don darbqrutqbqtttktulang dan sar$;

sedangkan spemu pqernlrr@r, sdmOu tfrpis (h.rtok) yang dari4n

terbenuk daging dan doah.@)

8t 
- Jami' 17:90. As-suyrthi mengrrtipnya drinla drlom Ad-Durr 4:345'

AlBaghawijugam€riwa)'atl(ann)'adalsnllMa'alim5:4,Ar-Razidalamll
Mafatih 6:143.- 

Ibnu Katsir mengutipnya dalunat-Tatsir 5:391 dengro r€drlGi )ang sama dengut

malma )rang sama aari tUnu Jarir dan Ibnnu Abu Hdim dengru rcdaksi yang sanra Di
dalanrrl,a disebutkan, "Maka sperma tas€but ditmya, "Siapa Tuhanmu?n Ia akm

menjawab, nallah,. Lalu ia ditanya lagi, 'sirya ymg mernberimu rezki?" Ia alsr
me'njawab, "Allah'. Maks dikatal€n kepadarya (rmlailot), "P€ryilah ke buku induh
karena kamu akan mendapati di dalanmya kisah sperm ini (sejaah hidupnya jika nmti
menjadi manusia)." Katanya, melurjutkm: Maka ia dan hidup sampai batas

waktunya, memal<3n rezkinya dan menginjak jejalmya (menjalmi kehidtrpannya), hingga

ketika telatr tiba ajalnya ia akan mati dan dilobur di tcnpat Ersebut."
As-suyuthi juga mengutipnya dzwn Ad-Dw 4z A5 dai Al Hakim At-Tirrnidzi

(dalam jVcwailir Al Ushut) dan Ib,nu AbuHdirn
Al Qurthubi juga meriwayatkannya dalam lI Alil@rt 12: G7 dari Yahya bin

Talrwiya bin Abu Zatdzh dari Daud ddi 'Amir. Ia juga nrcngutipnp dengm redalcsi

yang sama 6:387 pada swah Al An'aam a]rat 2 dri Abu Nu'aim Al Hafidl (dalun
kitab'nya) dari Muratt dari Ibnu Mas\rd.

IbnuAl Jauzi meirpbutkan malmaini dalmlz'Zad 5:406.
ut - Al Musnad 6: 199-200. Spkir'menrvoninyt dha'if lwwra Husain bin Hasm

dha'if,
Ibmu Katsir me,ngrtipnp darinya doJran lt-Taftb 5:462pda surah Al Mulninutm

ayat 14.
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gdY,,-i.''; i't 1VS x3$:!fi '"t7,Aq ie

{@ A"ifii"li+}4
(S esnnggu hny a or ang. onmg y ang l<f,fir dan rnenghf,lolrlgi

mamrsit dari iolon Nlah darrM$idilharun yolng tclah
I<orni icrdil<ffiJ unt;rtk sefiYtut marnrcia,buk yangbenm.kirn

di situ rnaupun di padmq pasit dan siapaydrrgbermal<sud

didalaffiv1amelal<ulrfi ,k{o1fi atnt\seccttazllrrliffi ,niscaya
alw. Kcrnti rasat<m le1adarV 1 ybastan silsa y ffig Dedih)

840- Ibnru Harnbal: YandUin Hanrn menceritakan kepada kami, Syubah

mengabartan kepada kaxni dari As-suddi bah-wa ia mendengar

Murrah bahwa ia mendengar AMullah -Syrbah 
berkata

kepadaku: Ia meriwayatkannya secara marfu', tapi aku tidak

meriwayatkannyasecaramatfu'untttlrlrru-berkata:

Tentang firman Allah 'Azza Wa Jalla: Predr\,#.'t;$J,
(Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melalatlun kejahatan

seanra zalim): Ia berkata, "seandainya ada seseorang yang berniat

melalrukan kejahatan (di tanah Haram) disaat ia sedang berada di

Aden Abyan (daerah di Yaman), niscaya Allah 'Azza Wa Jalla akan

menimpakan siksaan yang pedih padan)4."(8'00)

* - Al Mt snad 6: 65-66.Ia meirgulangrrp 6: 153'

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'l7: lM dri Mujahid bin Musa dari

Yazid dari Syubatr dengan redatcsi )rang sama. Di dalannp disebutkan, "Bcrniat
melakukan kebuntkan" sebagai ganti dari "Kejahatan."

Al Hakim meriwayatkannlNa dalam Al Mustadrak 2: 388 dari Abu Al Hasan

Muhannnad bin Musa bin Tmran Al Faqih (dari tulisan aslinya) dari Ibratrim bin Abu

Thalib dari Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub dari Yazid bin Harun dari Syubah dengan

redaksi )rang sarna socaramarfu'.Iamenilainya shahih dan diperkuat olehAdz-Dzahabi.

As:Sututhi mcngutipnya dari mereka dalam Ad-Dun 4: 351; dan dari Al Fiq,abi,

sald bin Manshur, Ibnu Ratrawaih, 'Abd bin Humaid, Al Ba22fi, Abu Ya'lq Ibnu Al
Murdzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih.

ii'
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nengendorai untayur.glcurus yang dturq dmi
seganap peryirna yolng ial/r,. Srrpcya rnrrr;el<a nenyal<sikmt
- 

aqUaSA 
^urlantbagi 

nrriel<l dur ruFayo mrr:el<a

.nenyebut rr6rrra Nlah padolwri yurg telah ditg,71tul<m trc

I

Ibnu Katsir meirgutipnya dalan At-Tafsir 5: 4O7 dari Ib,nu Abu Hatim (dalm
Tafsir-nya) a"ri arn ra 

-uiri si"- dari Yeid bin IImm dari Syrbah- Ihmu Kmir
U"rt(at r-,Srrolrii sesuai s)6at Al BuHrai, nanq{aya lebih me,nyenrpai nufu'-tyu'
Kemudian ia berkata, "aib"tl, dan Sufym Ats-Tsoud juga meriwayatkmnya dgi Ag-

Suddi secaranazquf"
Az-Zarnakhspri menyebutkan malmmya dalam llt Kosysyaf 3:30, .lr-nazi &lEn

At Mafatih 6: 352, dan Al Qurthubi drtrian Al Ahkon 12:36'
Atlr-Thabari meriwayaikaurya dengm marna )rmg suna dalam Al Juri'l7: lM

dari Abu Kuraib dan Nashr bin AMullah Al Audi dri Al Muharibi dri Sufyut dni As'
Suddi secara mcuquf, dengAn redaksi, *Tidak s€orary ptm bemiat melalorksr l<eiahtu
(kecuali) 

"tu1 
aicatat ontotnp. Sean&inya ada seseormg di Aden Abym bernid

iror,U*i*, seseorang di Baituliah ini, maka Allah alor menimpalm silcaan yangp€dih

padanya."' As-suyrttri mengrrtipnya darinya ddan Ad-Dtr 4: 352; dsn dad Ibnru Atu
Syaibah, Abd bin Hom"iE lb,nu Al Mrm&ir dsr Ibnu Abu Hatim dengan redalsi ymg

sama se,cara panjang lebar. Di dalanmya disebutkaq "scurdainyr ada seseorurg di AdEa

Abyan berniat 
- 
milatukan kejatratam di Baitullah ini 

-kejahatan 
disini sddah

-*ghUAUn ap8 ),ang dihrarnkan Allab--, lalu ia mati sebelum sarpai di ttjum
(sebelum s"npat melalnrkannya), maka Allah alGarl rurinpalon padanya ....' Ia juF
mengutipnya 

-a*gu,, 
redalrsi },ang s8m8 4: 351 dari Sald bin Manshrrr dm Alh-

Thabrani secara ringlos.
Al Hakim meriwayatkannya dalam lI Mttstadra* 2: 38? dari Abu Al Abbos

Muhamrnad bin Ya'qub dgi Usaid bin'Ashim Al Ashbahani dari Al Husain bin IIafBh

dari Su$mn dari Zubaid dmi Murrah dengan redatrsi yang sama secara ringl<as d'n

Mauquf.. Al.Bagfuawi juga meriwalatkannyg dslam Al Ma'alim 5: 10, Ibnu Al Iauzi dalm
Az-fud 5: +ZZ, danlbnu Katsir dEllam At-Tafsir 5: 408 dari Ats-Tsauri dari As-suddi.

Al Qnrttrubi maryebutkrurya dalun Al Alikan 12: 35'36.
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rezekiyorltgdJ;lahteldhbcril<srJlnpodamqelaberupa
binatuW tenrak. Mall.c mal,arilah s eb agtan dmip admry a
dffi [sebalwsiorJlast] beril<mrlah u.nfiik dimakan ontng-

orar.g yorrJg sengsclra dnrJ fdkir) (Qs. Al Hajj l22l: 27 -28)

841- Ibnu Hambal: Shafiran bin Isa menceritalian kepada kami, Al
Harits bin Abdunahman mengabarkan keilada kami dari Mujahid

dari Ibnu Sakhbarah, ia mengatakan:

Aku p€rgi pagl-pagl bersama Abdullatr bin Mas'ud dari Mina

menuju Arafrh. Ia mernbaca Talbiyah ..., lalu terdengar olehnya

suara gaduh omng-orang. Mereka mengatakan, "'Wahai orang

Baduwi, sesungguhnya hari ini bukan hari membaca Talbiyah,

sekarang adalah hari membaca Takbir."

Iktanya melanjutkan: Maka saat itulah ia (Ibnu Mas'ud). menoleh

ke,padaku dan berkata, "Apakah oftmg-orang tidalc tahu ataukah

mercka lupa? demi Dzat yang telah me,nguhrs Muhammad SAW

dengan b€nar. Sungguh aku pernah keluar bersama Rasulullah

SAW. Beliau tidak meninggalkan bacaan Talbifh sampai beliau

mele,urpar Jamrah Aqabah; kecuali jika beliau mencampurnya

dengan takbir atau tahlil.u(el)

u' - Al Musnod 6: 28. Ia juga meriwal,atkannya 5: 158 dari Husyaim dari Hushain
dari IGtsir bin Mu&ik Al Asyja5 dari Abdurahman bin Yazid dad Abdullah secara

ringlos, dengur r€daltsi, 'Apakah orang-orang lupa atau mereka tersesat2 alcu

mendengar ormg lrang diturunkan padanya suah Al Baqarah me'ngucapkan di ternPat
ini,"Labbailcallahuma labbailC'. Dan juga 6: 33 dari Yahya bin Adarn dari Su$mn dari
Hushain dengrr rcdalci )rang sama secara ringkas. Dan juga 5: 278 dari Yahya bin
Adarn dei Slarik dari Tsuwair bin Abu Faldritah dari ayahnya dari Abdullah secara

ringkas. Syakir memionis dha'if sanad terakhirnya karenaTsuwair dha'd.
Muslim mcriwayatkannya dalun Shahih-nya 2: 932-933 dari Abu Bakar bin Abu

Sfibah dari Abu Al Ahwash dari Hushain. Dan juga dari Suaij bin Yunus dari Husyaim
dari Hushain; dan dsi Hasan Al Hulwani dari Yatrya bin Atlam dari SuSan dari
Hushain. Dan juga dri Yusuf bin Hammad Al Maha dan ZiyadAl Bal&a' dari Hushain
dari Katsir bin Mu&ik dari Abdurrahman bin Yazid dan Al Aswad bin Yazid. Redaksi
setelatrnya adrlah, "Kemudian beliau membaca Talbiyatr dan kami ikut mernbaca
talbiyah bersammya"

An-NasaI meriwayatkannya dalam Sunan-nya 5: 265 dari Hannad bin As-Sari dari
Abu Al Ahwash dri Hushain secararingkas.

-l
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842- Ibnu llambal: Ali bitr Abdullah me,nceritakan kQada kami,

Harrmad bin Zaid me,nce,ritakan kepada kami dari Aban bin

Tagfiab dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Yazid dad

AMullah:

Nabi SAW menufirkan batrwa beliau mernbaca:

Inbbaikallahumma tabbaih labbaika la syarika laka labbaih

innnal hamfuwan-ni'rnola loka (Aht menerurti panggilan-Mu, ya

Allah, ahr memenuhi pangilan-Mu. Aht memenuhi panggilan-Mu,

tiada sehiu bagi-Mu, aht memenuhi pangilan-Mu- Sesunguhnya

pujian dan nibnat adalah milik-MQ.@z)

g43- As-suyuthi: Ibnu Abu Ad-Dunya (dalarn kllt,,b Al Adhahi),Ibr!
Abu 'Ashim dan Ath-Thabarani (bersama-sama dalam Ad-Du'a)

serta Al Baihaqi (dalam Ad-Da'awal) mengeluarkan dari Abdullah

. bin Mas'ud, ia berkata: !'Tidak satu pun hamba lald-lald mauprm

hamba pererrpuan yang beldoa de'ngan doa ini pada malam Axafah

sebanpk 1000 kali, yaifir sepuluh kalimat kecuali Allah akan

perrrintaannya; kecuali jika pennintaannya

me,mutuskan hubungan kekeluargaan atau suahr dosa (maka tidak

ekan diterima), yaitu: Segala pii bagi Dzat yang Arasy-I'Iya di

langit, segala puii bagi Dznt yang tempat-Ilya di buni, segala puii

bagi Dz.at yang ialan'I'tya di laut, segala puii bagi Dzat yang

kehmasaan-Nya di nerakt, segala puji bagi Dzat yang rahmat-I'Iya

di nrga, segala pqii bagi Dzat yang qadha'I'{ya di htburan, segala

puji bagi Dzat yang yang ruh-I'lya di tfura, segala puii bagi Dzat

yang meningilun langit, segala puii bagi Dzat yang merendahkan

As-suynthi mcngutiprya dri ked[mya'socaa Iinglrs {d[,tam ld-Dwr l: 2115

seperti riwiyat Ahmed ari UuqBirn- 
Al llaldm nrcriwalratlom,,a dalur Al Mttstn&ah l:461452 dri Abu Al 'Abbrs

Muharmadbin Ya'qub dri Abu Bahah BaH(arbin Qutaiboh Al Qadhi (di M6h) d8i
Shafrm bin Isa s€peld riwayd Ahrad dainya h mcnilainya sluhih dan dipcrluat oleh

Adz-Dzahabi.* - At Musmd 5:343. fui-Nasa1 meriwayatkannya &lam Ssnarlap 5: 16l d'i
Ahnad bin'Abdat dfii Hanrnad bin Zaid-

At-Timidzi nranyebutkamya dalrn Staiift-nya 4: 4l -

rd,r,rlb*tulas'uil 6l
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i
burni, segala puji bagi Dzat yang tidak ada tempat perlindungan

maupun tempat s elamat tceanti kepada-I,Iya."@t)

844- Az-Z-amalilsyari Dari Ibnu Mas'ud bahwa ia diberi hewan korban.

Maka ia berkata tentangnya, "Apabila kamu menyembelihnya,

makanlah dan sedekalrkanlah! dan kirimkanlah kepada 'Utbah

6/akni putranlnx). r'G++)

+;IVV,ry: ;r,fi, V;jS # W'f y
're. fr i{'43 S,i + t# 8 ij.ry1 @ +-S

{@ :n;
(KelnnnilimrrhendaHahmrl":el<amenghilangllolrrlcotoran

yang ada padabadiln mueka donhendaldah nueka
mrrnyenfirrnal<mdzar.nailzarnsel<adnnhenilaklah
mrrrelrunelal<ul,anrdal<ukmtlra*atselcelilingramah

yolrrg tuaitu [Baiailah]. Denikianlah tperintah /,Jlahl.
Dartbmangsiapa mrrrgagwtglcmt a?a.@a ydrrg terlwrmat di

sisi AIIah rnnllo iat adalahlebihbaikbaslrrya di sisi
fdwuyya ...) (Qr. Al llarii l22lz 29.30)

845- Asy-Syaf i: Suffan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Manshur dari Abu Wail dari Masnrq dari AMullatr bin Mas'ud:

ut - Ad-Dwr l: 228 pa& suratr Al Baqaratr ayat 199, dan saelahnya disebutkan:
Ditanfkan kepadanya, nEngkau mende,ngr hadi6 ini &ri Rasulullah SAW?" Ia
menjawab, "Ya"* - X*y"yof 3: 30. Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam ll Kafi: ll3 dari Ath-
Thabari dari riwapt Hubaib bin Abu Tsabit dri Ibrahim dari Alqamah: Batrwa
Abdullah diberi hewan hrban. Maka iaberkafa" nlvlakanlah olehmu dan teman-temanmu
sepertiganya, sedekatrkanlah sepertiganya, dan kirimkanlatr sepertiganya kepada
saudaraku Utbah.' Tapi aku tidak menernukannya dcJian ll Jami'.

As-suyuthi mengutip,nya dalam Ad-Dun 4:356 dari Ibmu Abu Hatim dari Mujahid
dari Ibnu Mas\rd demgan redaksi png sama.

?fiirlbwMastud



Bahwa ia meliha beliau (Nabi sAuD me,mulai lalu mencium Hajar

Aswa4 kernudian menuju sebelah tanannya lalu berjalan ce,pat tiga

putaran dan berjalan biasa ernpat putaran, kemudian beliau

mendatangi lvraqam lalu shalat di belakangn)'a dua rakaat'@s)

-3itLfr*i{(nG,ji*4? }
{@;f'

(.., ldako ifithilah obhn'lu bqhal*bqhala y ang naiis ittt
dfi, iauhilah N<fram'Pqkataan fusti;")

(Qt. Al ruii P21: 30)

g46- Ar-Rabi': Dari'&nir bin wail dari Rabi'atl dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

Kesaksian ralzu sebanding dengan syirik. Kemudian ia membaca:

$ 45tA,Gt+:yli'!t'. 4zii;+Ft3 (Matra

jauhilah olehmu berhala-berhala yang naiis itu dan iauhilah
perkataan-perkataan fust{ -@16)

{@ ,s3nKq&463d5yrw#;n

x--^ii'ffi,;;?'iffi:***, nreriwavatlourva dalan At Jami' 17: tt2 d,-.i

Muhamnad bin Bas),s),ar dri Abdurralnnsr dri Suffar dari 'Ashim dari Abu wa'il bin

Rabi'ah dai Abdullah.- - 
As-suyrthi rmrgrrtipnp darinya dalam Ait-D.rr 4: 359; d8n dari AMurrazzaq , Al

fi.yOi S"ta Uo Ltrsir*, 'Abd bin Hurnaid, Ibnu Al Mrurdzir, Ath-Thabarani, Al
lO--"iOi (dltlarn Malruin Al Akhluq) dm Al Baihaqi'

tbnu i<rarsir meriwayatkannya aaUm *-fa6ir 5z 415 dari Su&an Ats-Tsauri dari

'Ashim dari Abu Wdil bin Rabi'ah'
Ibmu AI Jauzi menyrbuttcannya dE,larrr Az-?ad 5: 429, dan Al Baghawi dalam ll

Ma'alim 5: 13 wamarfu'.

Tdsblbnulvlos'ud, , fE



(Dan telahl<ffii iadil<iln tmhtkkfrnw u,nta.unta itu
sebahagiandabisyi'arNlah,l<firnlrnanperolehl<cbail<mt

ydrrsbanyak padanya) (Qs. Al lTaii l22l: 36)

847- Al Qurthubi: Para ulama berselisih pendapat tentang Al Budn,

apakah berlaku untuk selain unta seperti sapi ataukah tidak?

Ibnu Mas'ud, Atrha' dan Asy-Syaf i berkata, rr1i6r1.rr(8a7)

'#V'ilrffiilujrp(6-fi f{_1".y

{@frr,,##l HiW6
(Hai ofi tng. sr ang y orrrg belrhnan, tal<u'lah lcamu., n$udlah
lcurw,setrtahlahTulwrmudfi lpefulrrtlahhrzbaiil<f,n,

wgayal<*tttuneil@t<emenansmrl
(Qs. Al Haji l22l: ?71

848- Al Baghawi: Para ulama berMa pendapat tentang sujud tilawah
setelah membaca ayat ini. Segolongan ulama berpendapat bahwa
(disunnahkan) sujud setelah mernbacanla.

Ini merupakan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud (dan selain

keduanYa).(u8)

849- Al Hakim: Abu Al 'Abbas Mtrhammad bin Ahmad Al Mahbubi
mengabarkan kepada kami, Sa'id'bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Israil
memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari

* - Ahlra^ 12: 61. Ibnu Hajar menpbulkannya cr/run At Kafi: ll3 kenka
mentaklrij hadits yang semalma dengannya png diriwayatkan oleh Az-Zamakhsyari
dalarnAl Kasysyaf3: 33 dari Rasulullatr SAW.*' - Ma'alim 5: 23. Al Hakim ya dalam Al Mustadrak 2: 391 dari
Abu An-Nadhr Al Faqih dari Mu'adz bin Najdatr Al Qurasyi dari Qabishah bin Uqbah
dari Su&an dari 'Ashim dui Zir. dari Abdullah bin Mas'ud dan 'Ammar bin Yasir bahwa
keduanya bersujud dua kali ketika membaca (a1'at dalam surah) Al Hajj.

Tafsir'Ibnu\\[as'ud



AMullah, ia berkata, "Surah yang pcrma kali diturunkan )'ang di

dalamqra terrdapat a5at sajadah adalah surah Al Haii. Rasulullah

SAW membacanya lalu sujud dan orang{rang ilut sujud. Kecuali

seorang laki-laki yangme,nggbil debu lalu sujud di atasnya, mal<a

kulihat ia tewas dalam keadam lrafir.'G#)

* - Mwn&ak l:2.i2H221. h bcrt6, "Ilrdilb ini dipahat oleh Zakariya bin Abu
Zandsh dari Abu lshaq.".trGrnudiur ia uuiway'tlerryrya dengan redalci yang sama dari
Abu Bakar bin Ishaq dri Al 'Abbss bin Al Fadhl At Asfrrhi dari Minjab bin Al Hrits
dri Yahya bin Zakariya bin Abu Zsidah dri ayahya dui Abu Ishaq dai Al Aswad. Ia
me,nilainya Shahih dm dipcdott olch A&-IlzahSi

Kemudisr Al llakirn bcdce, XcaraUa (lsr$yaikhaiz) sepalot atas hadits
riwayat Syubah dd Abu rsh{ dari Al Asurd dri Abdullatt bahwa Nabi SAW
mcrnbaca, "Dani bhtang --'(Q. AFNdD [53[ l). Lalu ia mcnpbutkan hadirmya.
Tidak ad8 )rmg mengmgry cacat &ra hedio tcrelfiir ini. Aku tidalc matgetahui ada
yang memperhrat Syrtah tcntmg haditts lratg tpryth&t bintmg (surah An-Najm)
selain Qais bin Ar-Rabi'. Dm ijtibrd ymg rde rdahh bofrva dua hadits tersebut shahih.
Wallahu A'lam". Hhd awd surah An-NaiL

Wsblbwlvlas'ud, :61
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{ @ 6# iii', ;, ;itif @ si.Ax'$ xY
(Sesnngguhny o bffimfllnrslah ofi frig. sr@tg y orrg belrhnart,

b odrat) onmg- or arrg y @tg klursyn' daloml wrt aIry angrry a.)
(S. Al Mu'minurm l23lz L.2)

850- Abu Daud: T;a,id bm Akhzam menceritakan kepada kami, Abu
' 

Daud menceritakan k€pada krmi dstri Abu 'Awanah dari 'Ashim

dari Atu Utsman dari Ibnru lvlasb4 iimeiryratakan:

Aku me'nde,ngar Rasulullah SAW bcrsabdq 'tBarangsiapa

menyeserknr k4in suungnya dalan shala secara sombong, maka

/llah tidak akan menjadikannya terbebas dai dosa dan tidak pula

menghalanginya (menj aganya) dui perfuatan j ahat."(&s0)

851- As-Suyuthi: Ibnu Abu Sffuah me,ngeluartan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, "Hendaklah orang-orang berhenti me,ndongalJran mata

mereka ke langit dalam shalat atau mata mereka tidak akan kembali

lagi padame,reka.'@l)

- - Srmur-ny'a l: 65. I8 bcrlratq nl{adits ini diriveyatkm oleh segolongan perawi
dri 'Aslrim s*xa nanquf pada Ibmu Mash( Di mtra mcka adalah Hamnad bin
Sslarah,Ilannnad bin Zai4 Abu Al Ahwash dm Abu Musiyatt

At-Tirmidzi mcnllebutn),a dalam Stra}rf,-nya 5: 2l$215.
6r 

- Ad-Dttn 5:4.
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tg, iitifr'i cl rLfi 6K7 (fr2 iCfi t il55

{@e-4fl(iAti{t1;$k
(Dm sesnnguhnya l<ffiri @h tnenciptalorrJ marnsio ilari
ilfritsortipof;ilWasallilaritrrlralul(rlnwdiunl<mnJiiailil<an
saripdi iat air marrfi [yorg dhinporn] dalnrJ tenpat yang

kokrrh frahiml. I<erwilim ab narrli- itu l<rrrni iadikrrn
segurnpal dmah,lalu *gwJpal ifuah iatllormi iodrilrn ,

segumpal iloging, ilm segumpal daglng ituknrni idilcan
admg behimry, lalu fiilmg belularg itu bni bunglus

ilengan iloging.IGrwifimfumi iailil<an dia mil/rrhluk yong
Ibefi effi*llain"NlalcnMalwilcilahAJ/o/l,Pencipuyang

Palilng bdrc) (Qs. Al Mu'minrnrn l23k l2.l4l

852- Ibnu Hambal: Hrsyaim me,lrceritakan kepada kami, Ali bin Zaid
memberitahukan k€pada kami, ia berkata: aku mendengar Abu
Ubaidah bin Abdullah menceritakan, ia berkata: Abdullah
mengatakan:

Rasulullah SAW b€rsaM4 "sesungguhnya spenrut berada dalam
rahim selama 40 t ari sesr;rzli bentubrya tid& berubah. Setelah

lewat 40 hari ia menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi
gumpalan dagtng selama itu (selana 40 tni) kemudian menjadi
tulang selana itu. Apabila Allah hendak menyempurnakan

bentubtya, Dia alan menguttts nalaikat kcpadanya. Maka
malaiknt bertarqru, 'Walwi Tuhan, laW-laW atauperempuan? orang
bahagia atau ororg celaka? orang perrdek atau orang tinggi?

Tdsir lbnulvlrr,ud
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larang aan futonfuh? fugoirnou rah dm qialrya? sehat ataa
safrt?' Sabde Nabi, melanjuttan z Malu sqruqrn daltutis

{ @ -1,ir,i3-{; }45- ffi 6rrr )r5 O'd}
@pnbilr sairyIloLalr dfldn+ rrlraka fffilah adrlaqii

ptatim nrurfr ili qtma nwdkt Ndthmi ittq ilorl ddak
ailafun$e\@salerg Dx7lrlryal
(Qr. Al Mu'minrnm l23lz lol)

853- Ath-Thabai: Abu Ifumib me,lrceritakan k€pada lrami, ia berkata:

Ibmu Fudhail meirceritakan k4ada kami dari Ilanmbin Abu'tVaki',
ia bertaa: Aku mendengar Tadmberlota: Aku mendatangi Ib,nu

!vlastxd,... Maka ia b€*ata, 'Tangan hamba laki-laki dan harnba
percmpuan akan diacungftan di atas kepala omng-omng terdahulu
dan terte,mdian pada hari kiamat"

Katanya, melmju&an: Lalu ada )ang m€Nryenr, 'Ketahuilah, ini
adalah ftlm bin ftlm- grangsiapa yang me,mitiki hak padanya,

hendaklah ia mendatang (meDgambil) hrkqra. "

KatanR melanjudon, "Maka seorang p€rcmpuan akan gerrbira
karcna pada hari ifi ia bisa meirgambil haknya putranya, ayahnya,

saudara laki-lakinya atau suaminya: {3;-fi-;i$3.CfrY,
6h3- @fa*a tidaklah fu bgi prtalian nasab di antara
nerclra pda hoi ia., dun fifuk ada pla mereka saling
benoryQ@)

{@ sAga-:fi361wp}
@ - lt lhtsnd 5: l&t-18t. S:atir mvmimya dhalflaaa munqathi,. atsar ini

scpcrti arsar 836 pcde errah Al ffi ayt 5.* - Joni'18: aZ Ini uurryalm pemnrlam arrar4sl pads surah An-Nisaa'ayat 40.

T$sirlhw[!.Iq'td



Mt Lo mrlreka ilifukr qi nervrlr', dffi nwfu & doi,un
n qako itu ilalmn lctdam cacotr,l

(Qs. Al Mu'minurrn l23lz 1Of)

854- Ath-Thabari: At Qasim menceritalran k€pada kami, ia bcstana: .Al

Hruain mcnceritatm k€pa& kamt ia bcdratd Ilaiiaj nmitatu
kepadaku Ari Ismait dari Abu Ishaq dad Ah Al Atras dri
Abdullah:

Ia me,mbaca ayat ini: (|tfi,*t ,nq"*o .frfuko qi ,rmkry. b
bcdnta, "Tidakloh kamu lihat tc?ala yang dibaLr dtngo ,fi
yang me,nyebabkan kc&a b'ibirqla mc,nyusrt dm gigi-gigirtra
Lelun?n(t!o)

855- As-suyuthi: AbuNu'aimmengpludan (dalm.At Hit,rlh>dd h
Mas\d:

Teotang frmaa Allah: 'ffi|;5#'8 (kka nq*a Mo qi
nqaka) ia bcrtatq "Ildcrc&a dibatr sail kall metr tii* cdu p
.ragtng marrym filmg tccoati *rn jatrh te mit merth.ffi

s - Juri' lt: 43. Ir jup miwaym:n dri lhr B.sFF dri YSF (h

Al llstim mlwcytu)a d:ngn rnbr ymg rm &lmlllltoffi L r95
dri Muhumed bto Lh"q A#Shft ddi ,fhrd th Nrsh dri Ailu tin Th&&
dri lldl dcogm rcdalct'Scpcrti ecpd! lat.tr yog barah (m8}' Ir dtop
sluhih dar dipcdsrd old A&-Dzrhabi.

As-$yfilhi nrargnipnya dri &o&ruya &ln A&Drrr 5: 16; dm dri ebdurrcaq
, Al Fi4abi,Ibnu Abu Sydboh,IImr4 lhnu Al trtmdzir,Ihu Ato Eaim dr A&-
ltabcui scp€rti rivryd eslinlta

Ibmu Al Iaui usiwa:dkm dcogm radrbi ymg srra delumAz-Zd 5:491, dm
Ibnu Ksir dalun lt-Tdsb 5:491 dai Att Tsilri dci Abu Isheq.* -l*orarrsrrcl

T4*rtha.lvtas'r.d , cEi l
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tctah ditatassi oleh
l<$ahdtattL$nirdfrrradalahl<$r.iofi mg.orangydngsesot.

YaTulwnl<$rri,kr;hlrclrlwrrlahl<ilnJid$abadarya[dan
l<enrbolil<arilahl<amril<c&mial,maleoiil<41<arrJil<en$ati

[iuga lnp ada l<claf ir anJ, sesr,rnggu lvry a l($rri ddatah or drrg.
orcmg yarrg zhalim.u Nlahbufirmon, "Tinggallah ilmgdrJ
hind di dalamnyo, dm imganldhllcrrwbrrlbicara itengan

Al<ri (Qs. Al Mu'minuur l23l:106.108)

856- Muhacnmad bin Baspyar memceritakan kepada lomi, ia berkata:
AMurrahmau bin Mahdi me,nccritakan kepada kami, ia berkata:
SuSr&n menceritakan kepada kami dari Salarnah bin Kuhail, ia
berkata: Aba Az-7-a'ra' menceritakan kepadaku dari Abdullali

-tentang 
kisah )4ang dituturkannya tentang syafaat-, ia

mengatakan:

Apabila Allah SWT berkehendak untuk tidak mengeluarkan lagi
seseoraog dari neraka, Dia akan mengubah wajah dan kulit mereka,
sehingga datanglah seseorang lalu ia tidak mengenal seorang pun.
Ia berkata, "Wahai fulan, wahai fulan", maka ia menjaivab, "Aku
tida{-merye1almu." Ketika itulatr mereka mengatakan, &$
4P(6(U)G34CJ$ 1ro Tuhan kami, ketuartrantah tcami
daripadanya [dan kenbalikanlah kami ke duniaJ, Malca jika trami
lrembali [iaga kepada kekafiranJ, sesungguhnya lcami adalah
orang-orang yang zalim) Maka Allah berfirman: {;WW
g)$ilfngg"llah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu
berbicara dengan Ahr); apabila Allah telah mengucapkan itu,

Wdrlb:c,-Mas'ud

l



neraka Jahannam ditufiry rryat dm tidak ada seorang pun manusia

yang keluar dariny2.(Eso

857- As-suyrthi: Hannad me,ngeluarkm dari Ibinu lvlas'ud, ia berkata,
usetelah ayat ini (diucapkan oleh Allah), tidak ada seorang pun

yang keluar darinya: 6$:!{;l(t,191}A lnnsallah dengan hina

di dalamnya, dan j anganlah kanu bqbtcua futgan Ahtl$sn

{@'4;'fr
(Malrootpakrthk;omul-rnrrlltsha,bahuosesmgguhnyal<rarri
merciptal<arJ l<ffiu sesfrd inainquin lsrial, dm bahwa

l<nntu fidnk al<an dil<enrfriali*m regda l<orlni? Mal<n Morlw
Tinggi AJllah, Rqc yarrrg *henarnya; frilak ddoTihslr

selainDia, Tulwn tyolrymem1rlrrryod] 'ArsJ yarrg ntulia.
D an barangsiapa menyenilnh Tuln yolrg l&t di sanqing

tx - Jaui'18: 45-46. Al IIaIdm rriwayulcr.nla &lnAt Mustadrak 4: 496498
dari Abu Abdullatr Muhamnad bin Ab&llah Az-7ahnd N &hbsheri dsi Al Husain bin
Hafsh dari Suyfan )ang termuat ddm lilabc ymg pmjmg ymg sebagiannya telah
disebutkan padtatsarno:: 791,8fi),834. Iamengulmgpla &iglnn sonad-rtla4: 698{00.

Ibnu Katsir mengutipnya dctriunAt-T$ir 5: 492 dti Ibnu Abu Hatim dari Ahmad
bin Sinan dari Abdurrahman bin I{ahdi dri S\rE/m dcngm r€dal$i yang sama. Di
dalarrrrp disebutlcan: "f[s151 datnrgleh soormg lski-laki mlhnin untuk memberi
syafaat. Ia berkata" 'Wahai Tuhm." Ma&a Allah berfrmm, 'Jika kamu meirganal
scseorang di dalarmryq keluukmlah ia" Itlala pcqgilah laki-laki tersebut untuk melihat,
tapi ia tidak me,ngenal seorang prm. Ada orlmg ),mg bcd@, 'Ahr adalah fulur." MaIo
laki-laki tersebut berkata, 'Aku tiddc mcngenalmr ....'Uhd surah Al Muddatstsir ayat
4248.* 

- Ad-Duo 5: 17.
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NW fuddwldilsk aila snwu dolilfirm@furyatefiag
it b md&sesrargguhnyo prrhiamgmttryadi dd Tuhmayya-
Segrngguhnyc ortrrg.$frig yailg W ifn. fuilt &rzlrrnfrary.
Dm loralorlilalv Y a Tuharl{s Drl"f;loh amhm dil D[,-ilah
rufunar," ilar Engl<ou andoh Wntrl"i zzrlunorrorg pdlirrg

, bdL') (Qs. Al Mulninrnm l23lz 115,118)

858- Al Baghawi: Abdul Wahid Al lUalihi mengabatm kcpoda ht
Abu fvlanshur Muhaumad bin Mrhmind bin Sdan
me,mberitahukan k€pada kmi, Abu Jahr Muhmad bin Ahad
bin Abdul labbar As-Sur5rani, Humaid bin Z,qjumih
memberitahlkan kqada lrrrri, Bisyr bin Umr membcritrluh
kqada kami, Abdullah bin l.ahi'ah m€mbcriEhuh kcpsda H,
Abdulleh bin Hubairah mcrnberitahuh kcpoda krmi dai rlmegt

Bahre seorang laki-laki ymg tc,rtcna pcnlra&it ffii Ibnu
Mas\d" I"alu Ibnu l\,Iasbd n€ruilrah1la di kG&8 tcringrrra
(dcnean mcmuaca ayat):- gr{e6#it (ua*a w*an
kam. nangirc, fulwa sesmguhtrlu koA mcfitakn kora.
ssqra noh+lrlin [saia[hinggt alfiir surat Irlu h&i-Iaki cschil
sembuh. Maka Rasulullah .SAW befiart& 'htgot ry *oan
neruryabrya pada kdu telhgnyo?' Ibou f,Irshd
memberitahukan kqada beliau Ittalo belhu ters*aa, 'Mi I>d
yttg jtwvlht futada fr togn-ilry swtfubqa wug
nmUcaryu dengan )tafu di Aas bukit, noka (pr1nlUrya) o*ot
hilory.@

s - Ma'alim 5: 38. Al Qrrrhubi itlrrtAl th*ot 12 l, dri
At&Tsrlabi dld lbnu Lrtdhh.

Ibnu KSir nmgutiprya drlffiAt-Tafib 5:491dui Ihu Abu llstim dri Y*!E
bin Nasttr Al Khsulmi dri Ibrnu Waht dri lbnu lehihh.

As-Suytrtld rmgutipnya rduilrara A&Dut 5: l7 dri Al lhkim At{irnidzi" Abu
Ya'lg Ihu Abu Hstirq lbnu Ae-Srmri (&lan 'Anul Yus Ya Loilolt}. ADu Nuhim
(ddan l, Hiltah, dan Ibnru Itludawaih. Ihlan scqrn dwa57t ini dircbren, 'Itfeb iI
membaca" s.bagi gmti dai T\,Idra ia nrcnrqahya', de 'AF ymg lmr br
sebagai gmti dari '(Dcngm apa) lum rurryrelm1a?.'

i
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I
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o sIJRArrAt{.NlruR c

.I;:-;gfr"-e*SSW

{ofi
(P qemfum talry W4 7., 1flfi,ldd tairryg Wna, nahr
aoaUn dmp.f,iq sr,,rolrg duih.furyosarctns ,.ali deto,

dm i arwmiah b"lryt k4sihdr LMt kfuty o n {,nqah
Ln *unaih (nqflatoliilrm| ryalnrAllalt ...)

(!s. An-I{rnr [.24lzZl

859- Al Qurthubi: Dera fimg wajib ditahh adalah harus me'nyakidrm,

tidak melukai dm tidak mcmomgEF; dm orang yang mendera

tidakmengeluarkm g-'myrdilibarahUidrq'a

Pendapat ini dikarah oleh fuhr. tni merrryakan petr(|@ AIi

dan Ibnu tvtastrd-ojD

860- Al Qqrthubi: Ibru ItdeEtd bcftda, Tlhtbolch dilalnrLan umat fui

pcnrbebasan (mumm) dm ncmda'nmda (&&tsi
tpelaksanaan huhrym]).@

g6l- Ar-Razi: Asy-SyafiI bcdffi, 'Maiilm meuiliki hak melaksmakm

ekselusi (pelaksmam huhmm) te*ert+ Udalmyarr

o -Ahhon 12:163.
w -Ahkam12:162.
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Ini melupakan peirdapat Ibnu lvlas'ud dan Ibnu Umar (dan selain
keduanya).(Eot)

862- At-Tirmidzi: Para ulama berselisih peirdapat tentang seorang laki-
laki fang rnenyetubuhi perrbannr pgrsmpuan isterinya.

Ib,nu Mas'ud bertata nla tidak dijatuhi had, tapi cukup
dita'zir.n(w2Ym

I Ei, J tW-J f:$ K] 5 
^2Y 

i t&5 .ii( )
{@ 3"i

(Laki.lakiyolng@nofiitakmerrgowlnimelainlcan
paenpumt yarrgberZino, dfri paenrfinn yarrg rrru,syrik;

dan paetrpum yarrgffirnro ditak itilcnuini 
^"laint 

m, ol"h
laki.laki yarrgffinr dn lahi-laki nrus3nilc ...)

(Qs. An Nrru [24]:31

863- Al Baghawi: Ibnu lvlas\rd m€nglaramkan menikatri perempuan
pezina. Ia berkata, "Apabila laki-laki przina kawin dengan
perexnpuan pezina, maka kedranya pezina selamanya.u(863)

864- Ar-Razi: Yang dimaksud adalah larangan. Artinya adalah, bahwa
setiap laki-laki yang bemina tidak pantas kawin kecuali dengan
perempuan yang beruina; dan >ang demikian itu diharamkan bagi
orang-oftmg beriman... agar laki-laki yang brzina dan perempuan
yang berzina diharamkan me,lrikahi p€re,rnpuan baik-baik dan laki-
laki baik-baik, dan sebaliknya.

nt 
- Mafstih6: 218.o -Stihn^va6:233-234.N ra'zir ra"iat tut,nrr- ymg bersifc nrcndidik dm bukur had (hurarman fisik).

Ul ltfrsbalrAl Muir)E - Ma'alim 5: 40. Al Qurthubi miwaydmp dalun al Ahlum l2z 170 de,ngan
rcdahi )rang Bana"

Tafsir lhmtlvlos'ud



Dikatakm bahwa ini pendapat Abu Bakar dan Ibnu ltdashd (&n
lain-lainnp).@)

'# i;'#'e fr3;fi6 i? e{Asfi-i,$t >
{@--.':E

(Dan orottg-or(mg ycrry mmfuh uorlritz,.tlaniutorng
baik bdik tbe$ilfr zirr.nl ilm nsekt frilak nrrrndzrcmtglr,fit
emlat otang solcsi, nsl@ dfialah nqeka [yurg ffih
iatl delqm puhrhkali ilsa".:) (Qs. An-Nuur lz4lz 4l

865- Al Qurthubi: Jumhur ulama b€rpeodapat bahwa eabila budak laki-

laki menuduh laki-laki merdeka (berhnt dne), ia didcra 49 irti,
kareira deranya menjadi s€ecuh disebabkan stafirsaya yang budd(,

seperti halnya had 4na.

Diriwayatkan &ri Ibnu lylastd dan umn bin Ab&il Aaz (dn
selain keduanya): Ia didera 80 kali.@

{@ 3;r i;f iii'|fr* dY' fi [rG', ;!i{r }
(Keanzti **g. **ig ycrrJg bettmibu *silah itu ilrrrt

mempubaiki [ilirinya], rmnkrsesu4ggrfin o Nlah Nlahz
P engangun logi lvlalw P 

"oy 
al u.Sl

(Qs. An,Nrrur l24lz 5l

866- Ath-Thabari: Ibnu Basyslar dan Ibru Al Mutserma merccrihh
kepada kami, keduanya bcrtaa: Muharnmad bin Khalid bin

* - Mapih 6z 222.A1 Qudhubi mco),€btrtkm rcddci yug nulnmja s@ dalqr
AlAhlcan 12:170,

6t 
- Ahkam 12: 174. Ar-Razi menpbutnya dalnAl M$aih 6:2t5.

Totsb lbnulvlas'ud



'ABmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir

menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Umar bin Thalhah
dari AMuIldu ia berkata, "Apabila orang yang menuduh (orang

lain be,lbuat zina) telah bertobat, ia didera dan kesaksiannya

diperbolehkan (diterima).(t66)

frl iry B'+" 6'* 6 irfifr t#'f'6 @'qlg'e l,(
i'(offi;t{;r"6*;lS <*r#Ji4

t@1;l"9i'u
(Dm orrfrg-srorltg yorrJg meruiluh isterhrya [betzha],

pailalwl nwela fiilak ado netnfurryoi salrsi,saksi sehin diri
rnerrel<a *ndirt, mal<a pusakian otmrg itu ialoh unpatl<ali
belrwnpah ilengan norul y'.Jllah, seszngguhnya ilb ddaloh
tenna.vk or(mg-orcfi.g ydrJgbenar. Dart [nunpahl yonr1
l<elhna: bohwais'-nat Nlah atasffta, iil(f, ilio tennastrk

onmg. ororltg y frig beilusta. lstrirry a itu ilihindorlsrJ dori
fuilamat oleh ampahrryo empatl<ali atas namo Allah

senrngguhny a wanirry a itu b enar.b enm temas* ofi tng.
orarJg ycrrg ilusta. Dan [wrnpah] yanslcelhna: bahwa

laknat AJlarh at4nuyd iil<a stulornl.ilrrryci itu temas& onlng.
otuJg yurgbenar) (Qs. An,Nuur l24l: 6.9)

w - Jani'l8: 60{1. Dur setelahnya disebutkan: Abu Musa bcrkatC "Demikianlatr
yang dilotakm oldr Ibnu Abu'Atsmah.n
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I

867- Ibnu Ilambat Yahf,a bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu
,Awanah me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim

' dad Alqamah dari Abdullaho iaberkata:

Kmi sedang duduk pada sore hari Jum'at di masjid. Katanya,

melanjutkan: tvlaka berkatalah seorang laki-laki Anshar, 'Salah

s€ormg dari kita melihat isterinya bersama laki-laki lain, lalu ia

membrmuhnla, lalu kalian memrbunuhnya; dan jika ia berbicara

maka kalian akan me,lrderanya; dan jika ia diam, ia diam dengan

mcmcldam ke,marahan. D€mi Allah, jika besok pag aku masih

baik-baik saja' aku pasti akan menan)'akann)'a kepada Rasulullah

sAw.

KataryrN, melanjutkan: lvlaka ia menan)rakalm)ra, "Wahai

Rasulullalt salah seorang dari kami melihat isterinya bersama laki-

laki lain lalu ia membunuhnya, lalu mereka (orang-orang)

me,mbrmuhnya; jika ia berbicara, mereka akan menderanya; dan

jilra ia diam, ia diam dengan memendam kemarahan. Ya AllalL

berilah keputrsan bertenaan dengan hal ini.u

Kamya melanjurtkan: lvlaka trunlah q'at Li'an.

Kahya, melanjutkan: hki-laki tersebut adalah orang )ang
pertama tali dicoba de,ngan kasus tersebut.(86D

8 - lt Musud 6:42.1tiugt nreriwayatkannp 6: 139'140 dari Abduratrman bin
Mghanrd Al Muhaibi dri Al Ahrssy dari lb,rahim. Abdullah bin Ahnud berkata:

Ayahh berlm: yug laimla bed@! 'Dari Alqamah', de,lrgan redaksi )'ang sama.

Syaldr bcd@ "fuud-nya nnarqathi'dri jalur ini, sedang )Nang pertafia mawhul dur
shahih.'

Ibnu Kmir nrcngutipnya drinya dalam At'Tafsir 6z I 6 dari tempat pcrtama.

Muelim miwayatlmrya (otriun Sluhih-nya 2: 1133-1134 dari Zuhair bin Harb,

tlmm bin Abu SJ/etah dar Ishaq bin Ibrrahim dari Jarir dtri Al Atnasy dari Ibrahim

dEi Alg@ah dcogm r€datrsi )'ang samE- Ia me'nanrbahkan, 'Maka lski'laki tersebut

diooba di mtua sekim bmyak orurg. Ia dan isterinya mendatanst Rasulullatr SAW, lalu
kedumya cating melalarat. Irld-taki tersebut bersumpah empat kali dengan nama Allah
bahwa ia termasuk orang ),Elg benr, kernudian pada sumpatr kelima ia menyatakan

bahwa ldoat Allah akan rnenimpanya seandainya ia berdusta. Lalu isterinya hendak

melalorat. Itilalc1 Rasulullah SAW bersabda kepadairp, 'Jangan lalarkan'. Tapi
p€rempum ters$ut me,nolak dsn t€tap melalarat. Ketil<a keduanp telah berlalu, beliau

Uers*aa, tsa.mglcali psr€mpuan tersebut akan melahirkan bayi hitam yang kerdil'.

Tcrnyata pererrpum t€rsebuf baar-beirr melahirkan bayi hitam lang kerdil'." Ia juga

Tdsirtbzrrlllccnd



868- Ar-Razi: Diriwayatkan dari Ali dan Umar serta Ibnu Mas'ud:

Dua orang png saling melaknat (meli'an) tidak boleh berkumpul

selaman),a.(868)

wt;sK 61 #. 6'r:,3 $tga"43dd.3 )
{@H

(... Danhennnklorh mselca dafl<an danberlapang
dnda. Aporl<nhl<ffiw fidak tnglnbahwa Allah

rnenganpuninnr? Dan AJ;lah adalah Mahf, Penganpun lagr,
MdlwPerryayang) (Qs. An,Nuur l23l: ZZ)

869- Ibnu Hanrbal: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Yahya bin Al Mujabbir bertata: Aku mendengar Abu Majid

-Yakni 
Al Hanafi- berkata: Ketika aku sedang duduk bersama

Abdullah ia berkata,'"Aliu hkan menc€ritakan tentang laki-laki

meriwayatkannya dui Ishaq bin Ibratrim dri Isa bin Yuus; dan dari Abu Bakar Ibnu
Abu Syaibatr dari Abdat bin Sulainran, semuanya d6i Al Alnasy dengan sanad ini dan
dengur redaksi )rmg sama.

Ibrnu trktsir menyebut riwayat Muslim dalsn At-Tafsir 6: 16.
Abu Daud meriwayatkannya dalarn Surun-nya l: ?23-224 dari Utsman bin Abu

Sfibatr dei Jrir dai Al Ahtasy s€p6ti riwal,at Muslim.
Ibnu Majah meriwayatkannya dalam.Suzan-nya 11669 dari Abu Bakar bin Khallad

Al Bahili dan tstraq bin Ib'ratrim bin Habib dari 'Abd8t bin Sulaiman dari Al Alnasy
dengan redaksi )ang sams sccararinglas

Ath-Thabari rn€riwa),atkann)ra dduln Al Jami' 18:66 dari Abu Kuraib dan Abu
Hisyam Ar-Rifat dri 'Abdat dui Al Atnasy.

Al Wahidi meriwayatkann)ra dalam Al Asbab: 329-320 dari Muhammad bin
Abdurrahnran bin Muhannnad Al Faqih dari Muhamrnad bin Muhammad bin Sinan Al
Muqri dari Ahmad bin Ali bin Al MuBarma dari Abu Khaitsamatr dari Jarir daxi Al
Atnasy seperti redaksi riwayat Muslirn

At-Tirmi&i menlcbutkan malcra ini &Jiam Shahih-nya 5: 183-1 87.* - Ua|atn 6z 234. Al Qurthubi mcriwayatkuur yt dalun Al Ahlum 12: 194.
As.Suyrthi mengutipny'a dzJram Ad-Drt'S: V4 dg,i Abdurrazzaq .

Ib,nu Al Jruzi menyebut nral(Ila ini d8dlalf.f,Az-?ad 6:15.

Taf$rlbwlvLas'ud



yang pertama kali dipotong oleh beliau (Nabi SAIV). DidatanEkan

seoftmg pencuri kepada beliau lalu

memotong tangannya. Tapi seakan-akan

SAW ada rasa kasihan."

Katanya, melanjutkan: Maka mereka bertanya "Wahai Rasulullaltt

seakan-akan engfuu tidak suka me,motongnya?" Nabi menjawab,

"Apa yang menghalangiht? janganlah karuu meniadi perclong

syetan terhadap saudara knlian ini. Apabila kasw telah sampai

beliau menyrruh agar

pada wajah Rasulullah

lrcpada pengudsa

sepantasnyalah ia

dan pelahnya wajib dihuhrm, maka

melaksanakannya. Sesungahnya Allah',tlz,a
Wa Jalla Maha pemaaf dan menyuk4i sdat memaalkan: 'ti43

@ F, :p'l*K fi't',#. o1't'#Si'Gi4t (Dan hendaktah

mereka mema'afkan dan berlapang fufu- Apakah kamu tid& ingin
bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maln Penganpnr

lagi Maha P enyaymg.lnGco)

* 
- Al Musnad 6: l(X). Ia juga meriwayafikump dri Ab&rnazzaq dfii Su$ra dni

Yahyabin Abdullah At-Taimi dri Abu lvlajid. Dm juga6: 33 dari Yatryrbin Adam dili
Su$an dari Yahya bin Abdullah Al Jabir At-Taimi dai Abu Majid dengm maloa png
sama. Dan juga 5:266 dari Yazid dai Al Masbdi dari Yalrya bin Al Huits Al Jabir dai
Abu Majid dengan reda}si )ang suna secra ringlos. Redaksi awalnya adalah, "Seorang
laki-laki mendatangi Ibnu Mas\rd dengru mernbawa putra saudeanla, lalu ia bedota:
kri adalah putra saudaraku; ia telah memiilm ...." S)rakh memvonis dhalf riwaya-
riwayatrya karena Abu lv{ajid dha1f.

Al Hakim meriwaptlornya dalam lI Mustueak 4:382-383 dri Abu Al 'Abbss
Mutramrnad bin Ya'qub dari Ib,rahim bin Mrzuq dri Wshb bin Jarir dri Sptah; dm
dari Ahmad bin Ja'farAI Qathi'i dri Abfullah bin Ahnadbin lknbal dri ayahnya dai
Mutranmrad bin Ja'fr dri Syrbatr scperti riwalat aslinya Ia mcnilainya Shahih.

As-Suyrthi mengrtipnya drinp dalun Ad-Drrr 5: 35; dm dni Abdunazzaq ,Ibnu
Abu Hatirq Ibmu Abu Ad-Dunya (dalan Dzam Al Ghadlub), Al Khraithi (dalam
Makarim Al Al:hlaq), Ath-Thabrmi, Ibnu Mardawar'h dan Al B8fraqi (dalarn Sunor-
nya) dari Abu Wail, ia berkata: Aku nrclihat AMullsh didatangi sGCaE laki-laki ymg
membawa seomng laki-lalci rnabuk, lalu ia me,nghulorm laki-laki mabuk tersebut
Kernudian ia bertanya kepada laki-lald yang meinbawmya, "Siryakah kamuT' laki-laki
tersebut me,njawab, "Pamannya." Maka ia berlcata, 'Alanglrah baiknya kamu dalam
meirdidiknya dan tidak meirutupinp, (Dan hendaklah mseka mana'aJkan dod
berlapang dada. apakah karrrri tidok ingin bolrwa Allah nenganputmrnT). Kernudim
Abdullah bsrl€ta, 'Alu alran menceritaksr tmtmg lalci-laki ),ulg p€rtama kali dipotong
(tangannya) oleh Nabi SAW...."

Tafsir lbnul\las'ud,
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{@ W64[
(Wanit*wanitayanglcliiadalahunr;,lklorld.lakiymgl,"eii,
dnnlaki.lakiyarrgl<eiiadrulahtlrl"noltwimita-wmtitoyarrslnii
INaI, ilmt wanit*wanita yangbaik adalah utflr,l/rlold-laki

yangbarik dmrrldki. laki ydrJgbdk ddalah umark wuit*
waritayarrgbaik tpiol...) (Qs. An,Nuur l}4lz 26)

870- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Muhammad bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menc€ritakan kepada

kami, Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami dari Yazid
bin Abdurr*rman dari Al Hakam dari Yahya bin Al Jaz.za4 ia

berkata: Usair bin Jabir mendatangi Abdullah lalu berkata, "Aku
mendengar Al Walid bin Uqbah mengatakan sesuatu yang

merrbuatku kagum." Maka Abdullah berkata" "Sesungguhnya

seorang laki-laki mukrrin memendam kata-kata yang tidak baik

dalam hatinp lalu menggelegak hingga ia mengucapkannya, lalu

seomng laki-laki )xang di dekatrya mendengarnya kemudian

menggugurkannya. Dan sesungguhn)4a seomng laki-laki jahat

mernendam kata'kata Fng baik dalam hatinlra lalu meirggelegak
hingga ia mengucapkannya, lalu orang )rang di dekatnya

mendengarnla kemudian mengugurkannya."

Kernudian Abdullah membaca avat: 1u'#l(r|^a-Lll i;lfr
+ti+s*{lu'qln-4t""LS|<w"":ti-"'*,:ti*yorg''*rii
adalah tntt* laki-laki yang keji, dan laki-laki yong keji odalah

buat wanita-wanita yang kcji fpulaJ, dan wanita-wanita yang baik
afulah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yutg baik adalah

untuk wanita-wanita yang baik [pulaJ){s70)

m - Tafsh 6: 35. As-suytrthi mengrrtipnp dalur. Ad-Dwr 5: 37 dri Ibrnu Abu
Hatim dri Yahya Al Jazzr dengan rcdalsi )rmg sama.

W*lhn lvlas'uit
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't;iej, jF ?i3 & L";.W i3{ gi('r-$ W. y

{@ iis,{y\Ab
(Hai ar cfi:1g. ory sng y 61rrg b d-mwn r i angariah l<f,ittu memas1.tki

runah yanghtkan rumalvnu sebelum neminta inn dan

mrltrteri salarn lnpdo Pmslulnlrly a,,,\
(Qs. An,Nuur l?.412 271

871- Ibnu Hanrbal: Abdurrazzaq menceritalon kepada kami, ia berkata:

Ma'mar mengabarlcan kepada kami dari seorang laki-laki dari Amru

' bin wabishatr Al Asadi dari ayahq'a' ia berkata:

Ketika aku sedang berada di nrmalrlu di Kufrh, kudengar di pintu

runah ada yang mengucapkan, "Assalamu'alaihtm, bolehkah saya

masuk?" Maka aku menjawab, "'Alaihtmus salam, masuklah!"

Ketika ia masuk nrmah ternyata ia adalah AMullah bin Mas'ud ....

Ali bin Ishaq menceritakannya kepada kami, Auullah -yakni Ibnu

Al Mubarak- mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Ishaq bin Rasrd dari Amru bin wabishah Al

Asadi.(8?l)

872- Ath-Thabari: AI Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Hazim menceritakan kepada kami dari Al A'masy

dari dari Amru bin Murrah dari Yahya bin Al Jazzar darj. puta

saudara Taitrrab -isteri Ibnu Mas'ud- dari Tainab, ia berkata,

"Apabila Abdullah kembali dari hajafirya dan sampai di pintu

nrmah, ia akan berdehem dan meludah karena takut kami akan

mendapatkan sesuatu yang tidak distrkainla.u(szz)

n, - Al Musnad 6: l4l-142. atsar mi merupakan permulaan hadits yang panjang

tentang fitratr. Sfiakir memvonis dhalf sanad pertama karena gprun)la Ma'mar Majhul
(uilcrJwn). Kemudian ia menilainya shahih dcngan sanad kedua yang telah ia
definisikan. Karena itulah kami menetapkannya.

8n 
- Jami, 16: 88. Ibmu Katsir menCutipnya darinya dalam At-Tafsir 6:40-41 . Ia juga

mengutipnya dargan makna yang samq dari Ibnu Abu Hatim dri Ahmad bin Sinatn Al
Waslttri-aari Abdullah bin Numair dari Al Atnasy dari Armu bin Munah dari Abu

TafsblbnuMos'ud
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(Katal<fr ilahl<cpadaorolngldki-lakiydrrgbervman:
"Hendaklah mqela menahort pandanganya, dmt

rnemelihmo lieln,aluanmy dt y crrg dernikian iat adalah lebih
Szci bcgi muela...) (Qs. An,Nuur 12412 3O')

873- Ibnu IGtsir: Ath-Thabarani berkata: Ahmad bin Zuhair At-Tusturi

menceritakan kepada kami, ia berkata: f<"ini membaca di hadapan

Muhammad bin Hafsh bin Umar Adh-Dharir Al Muqri', Yahya bin

Abu Bukair menceritakan kepada kami, Huraim bin Sufran

menceritakan kepada lffirri dari Abdurrahman bin Ishaq dari Al

Qasim bin Abdunahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia

mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda, "sesunggphnya melihat merupakan

salah satu panah-panah lblis yang beraann. Barangsiapa yang

mminggalkannya karena. talatt kepada-Ku (Allah), Aht aknn

menggantikannya dengan kcimanan yang akan ia rasalan

mani vty a dalam hatiny a."$73)

{j'LiL;3 l,Er$ a# b *#, r,(;A,i: y
*s"io; &|61,|i,A3W frs t $ fi*; a;).

Hr;J€4i$(5€4L*fi*;6*.
Hubairah, ia berk*a, "Apabila Abdullah heirdak masuk rumah, ia meminta ijin dulu -
berbicara [permisi]- dengan suara keras.n

As-Suyuthi mengrrtipnp dalam Ad-Durr 5: 39 dari Ibnu Abu Abu Hatim dari Abu
{,Jbaidah,

ta - Tafsir 6:45.

Tafsir lbtul,/rrrs'ud,
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\rfrtr- i 6Ji,Wi J OU;(u ;;r, sJ,b <4*fr
,r'4* vJ{A- u);fi',grt *;"$i *t ib

{@ 'nj";
(I<atalcanlahlnpod"wanitayarJgbenmaru"Hendal'Jah

mqelamenatfirrpandangorvryardankemaluanrryorilmt
iongfililohnrliellvr-ma:uarnpald<anPqhiasmtrya,l.,,canali

yar.g (biaso) nampak dfrri padanry* Dartlwr/.,aldoh mrl".el<a

,na"rrrutpt<Nrl4hludnmgkcdadfruya,dartiansanlah

"rrllrrrl@at&,arrpuliosanrryal<eanlil<eyadowaminrselca,dtnt *yan mqelq aau ayah snrni nrr'lel<a, atau' puter*
ptteransel<a, d41t Wtat*Wterd sumrrJi mqelcn, atfiL
sou/lmo-saudmalaki.lotkimrl.:eltr,atuptter*putera

saudmalelakimuel<aratnuputsr*puterasaudma
p u errptan mq el<n, atm w anit* w artitn lslan, atilt budak'
- 

brrdak ycrJg mqela miliki, atau pelaym+eloyanlaki'laki
y rrrrg ddok rnetnfirtny di l<einginf,rr |terhadap w arital atau.

&uk fiiak yolrrgbelrun menguti tentntg autat wanita. Dart

irnryfrilrh nrrrrelra rr*n 
"klillrf,rrlrrtt 

Wa ctgctr dilatalrui

*t*ih::Kffif ffii<nrr",

87+ Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Al Haijaj

dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,



__r!

"Perhiasan ada dua: yang tampak adalah pakaian, yang tidak
tampak adalah gelang kaki, anting-anting dan gelang tangan."(8?4)

875- At-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Mas'ud berkata:

rentang firman Allah: Od[*ti;c4;6-;3-'$ (Dan
janganlah menampaklcan perhiasannya kccuali lcepada suami
merelca) ia berkata, "Kerah baju dan anting-anting."(87s)

876- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud: f3'*1C (Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyiknh) ii
berkata, "Gelang kaild.ilG7q

n' - Jami'18: 92. Ia juga rrcriwrlatke bsgie pcltunm1n ?akaim" 18: 92-93
tarpe kclmjutmnya, dari *unus dri Ihru lvahb-dri-Ats-Ts.rfo dei Abu Ishaq. Dar
juge &i IbmuAl Mutsmra dri l\ruhcrnadbin Jacfrdri Sptah dri Abu Ishaq. Dar
juga &ri Ibnru Basysyr dari Abdurrahnar dri Su$nm dri Abu lelraq. Dur juga da"i
Sufiur drri Al Alnasy aari UAit bin Al Haits dari .lbdnrratunai Uin Zai-A ari
AMulhh. Dan juga dari AI Hasan dari Abdurrazzaq dari Matrr dari Abu Ishaq. Dan
juga dari Al Qasim dari Al Husain dari Hajjaj dari Muhamnad bin Al Fadhl dari Al
Alnasydri Malikbin Al Harits, dengan lsalaksi, "Yaitu selendang.,

Al Hakim mcriwayatkannya ddan Al Mustadrak 2: 397 dri Abdullah bin
Muharnrnad Ash-Shaidalani dari Isrnail bin Qutaibah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah
dari S),arik dri Abu Ishaq, dengan redaksi, 'Tidak ada gelang kaki, anting-anting dan
kdrmg.n Ia meirilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-Suyrthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 5: 4l; dan dari
Abdurrazzaq, Al Firyabi, SaSd bin Manshur, Ib'nu Abu Slaibah, Abd bin Humaid Ibnu
Al Mundzir, Ib'nu Abu Hatim, Ath-Thsbarani dan Ibnu Mardawaih, dengan redaksi,
"Perhiasan adalatr gelang tangan, gelang kaki, anting-anting dan kalung" dan. . . 

u pakaian
dan jilbab". Ia juga mengutipnya dari Ibnu Abu spibah dan Ibnu Jarir, dengan redaksi,
"Ia berkata, "Perhiasan ada dua: Perhiasan yang tsrnpak dan perhiasan yang tidak tanpak
pttg tidak boleh dilihat kecuali oleh suami. Adapun pcrhiasan yang tampak adatah
paloian; sedangkan perhiasan ),ang tidak tampak adalah celalq gelang dan cincin." Ia
juga mengutip redaksi riwayat Ibnu Jarir yang terdapat dalam riwayat asli.

Ibnu Katsir meriwayatkannlNa dalarn At-Tafsir 6:47 sqyrti dua riwayat As-Suytthi
yang p€rtama dari Abu Ishaq As-Subai'i. Ia juga meriwayatkannya, "seperti selendang
(kain srung) dan pakaian."

Ibmu Ai Jauzi meriwayatkan maloa "Perhiasan yang tampak" dalam Az-fud 6:3r
de'ngan redalsi yang sama, dan Al Qurthubi dalam Al Ahlam 12: 228 dengan redaksi
"Pakaian" saia.""fii.:r;;?r8:85.

n'-Ad-Durrs:u-
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877- Ibnu llambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al

Alnasy me,nceritakan kepada kami dari Syaqiq dari^ {bdqllalu ia

berkata, "Rasulullah SAW bersab da, qTfi ,p;f;l'if;l Vt; I
-f\lp-& Wil. (Janganlah perempuan bersentuhan dengan

,perempuan sampai ia memberitahukan sifat perempuan tersebut

kepada suaminya s e&an' akan s uaminya melihatny a1'$77)

878- Ar-R^zi: Ibnu Mas'ud dan Mujahid (dan selain keduanya) berkata'

"Budak laki-laki tidak boleh melihat rarrbut majikan

pererrpuannya."(rl)

qifrJt1:;' IfuA;.fit"5
{@ r,i#

* - Al Mt$ad S: Zl6.Ia jug3 meriwayatkrrnya 5:244 dg[i Ibrnu Nurnair df,.i Al
Alnasy. Di dalanmya dis€butkm, "supaya rnenyebutkm sifatnya" sebagai g*ti d-i 

1

orrpni ia nrernberitahukan sifat perempuan tersebut". Dur juga 6: I 19 dari Waki' dari Al
emsy dengur redaksi, "Menyebutkan sifatnya". Dm juga 6: 102 dari Muhamrnd bin
Ja'far 

-ilri 
Syrbah dsi Msrstlrr dui Abu Wel secara linglras yang termuat dalam

hadits ymg lebih pmjarg. Dar jug:a 6: 109 dri Auurrahman bin Mahdi dri su$rm
. dari Mmshrn dm Al Atnasy dmi Abu Wail. Ia menarnbahkan, "Kecuali antra keduanya

dihalangi dengro kain". Ia juga meriwayatkannya dengm malcranya dari Muharmnad bin
Jafu dri Syrtah dai Sulsirnm dE'i Abu Wail. Dan jup 6: 189 dengan sanadtsrakhb
tanpa turbahm. Ia juga mengulangnya 6: 196 dengur sawd yarrg terakhir. Dm juga 6:

lEj df,i llassr bin Musa dari Hannnad bin Zaid dri 'Ashim bin Abu An-Najud dri
Abu Wa'il dengm redalci yurg lebih Panjang. Di dalmnya disebutkan, 'Seakan-akan ia
menyebutkan sifalnyakepada zuaminya atau kepada laki-lald ....n

Al Bulfiai meriwaptkannya ddam Shdhih-nya 7: 38-39 dtri Muharnrnad bin

Yusuf dari Sufym dri Manstrur. Dan juga dari Unrar bin Hafsh bin GhiyaS dari

alahnya dri Al Alnasy dari Sfqiq dengan redalsi, nMaka ia me,lryebutkan sifafrrya."

Abu Daud juga meriwayatlonnya dalam Sunan-nya l: 213 dari Musaddad dari Abu
Awurah dei Al Ahtssydtri Abu Wail.

At-Tirmidzi meriwayatkann)"a dalam Shahih'nyt l0t 237 dari Hannad dari Abu
Muawiyah dri Al Alnasy se'perti redaksi aslinya. Ia berlota" "Hason shahih."

Ib,nu Katsir nengoiip"i. dalan At-Tafsir 6: 49 dati Ash-Shahihain, dan yang

diriwayatlrm ddarn Shahih Muslim 1: 266 dari Abu Sald Al Khudri secara Marfu',

'Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan tidak pula perenpuan melihat aurat

D€rellDufll ...."' tit -Mofatih6:256.

Tdsirlbwlvlf,s'ud,



(... D an bqtafi ulah lcannt. sekalia lnp fu Alldh, hoii
or(mg-ofi mgyaflgberhnf,rJsu|o,ya-l<f,ntubreltmatn9)

(Qs. An,Nuur lz4l:3L)

879- As-Suynthi: Al Hakim At-Tirmidzi mengeluarkan dari Ibnu

Mas'ud, ia mengatakan:

Aku urendcngar Nabi SAW b€rsabda, "Perryesalan adalah

66o1n{&el

{ @ . futy fra'u'q*$ K" {s}fi l6{jy\
(Dmlcowinkartlahorung.orafigyaugsendfu icniliarfiara

kffiw, dm or(mg.orcmg ymtgldyak [bqlcowlnl ilarihanrba.
holnfu salwyunuyutslclakifunlwnbo-,hrrirtasahcyurut

yorltg Dqemyum...) (Qs. An-Nuur l24l:3ill

88C Al Bagfuwi: Ayat ini merupakan ddil bahwa yang menikahkan

wanita-wanita yang sendirian adalah para walinya, karena Allatr
berbicara dengan mereka (para wali); dan yang menikahkan budak

laki-laki dan budak perempuan adalah majikannya, berdasarkan

filman Altah: 'AT;bfr||ei*r*fi (dan orang-orans yans
layak [berkowinJ dari hamba-hamba sahayam.u yang lelaki dan

hamba-hamba s ahayamu yang peremguan).

Ini mertrpakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan

orang-orang setelah mereka. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar
dan AHuIlah bin Mas'ud (dan selain keduanya).Geo)

w -Ad-Durr5:4.* -Ma'alims:@.
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{ @ ry AS)i'f '"rV uxr #|i3 6K q }
(... Jika nwrelami5lcin Nlah akfir munmnpulcan merel,a

dmgon lcrrni.,o'Ny * Dan y',Jilah Malw htus [pentbr.riart'
NycJ lagiMalwMengetqlvti) (Qs. An Nuur l24lz 32\

881- Ath-Thabari: Atu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hasan Abu Al Hasan -Ismail bin Shubaih adalah Maula orang ini-

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Al Qasim

bin Al Walid (meriwayatkan) dari AMullah bin Mas'ud, ia berkata,

"Carilah kekayaan dengan menikah, karena Allah SWT berfirman:

4rj uXrt'fg!;'{f'bKq git@ meretra misHn Attah akan

*"n**prrl*i mereka dengan htmia-Nya)$8r)

?;$, e c-q'u&s r.$ q r::z lty
{@ :,ti,

(Dat orcmg-orang y ang dd& nanr4t l<awin hendakJdh
mmiaga l.,c;sucifrrr [diri]rry a, sehingga AJlah menwmyulcmt
mrlrel<a ilengonlcanmta-Nyd ...) (Qs. An,Nuur ll4l:331

882- Ibnu llanrbal: Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Umarah bin '[Jmair dari

AMurrabman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersatda , 'ftl'i1# ipt lrlri,t i.r,14, fi U

i* : d tl'i 
9tau, #t W- I'{t ifi.',#ft P)Ft (wahai

kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu rnencari

ruflwh, hendaHah ia menikah, karena ia lebih memelihara

8t - Jami' 18: 98. Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalarn At-Tafsir 6: 54, dan As-
Suyuthi dalan Ad-Durr 5: 45.

Al Qnrtlrubi meriwayatkannya dalam Al Ahlam 12: 241.

,afil
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pandangan dan lebih menjaga kemaluan [kehormatanJ;
barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, knrena ia

mentpakan obat [bisa mengendalikan nafsunyafl$B2)

8& - Al Musnad 6: 79. Ia juga meriwayatkannya 6: 49 dari Ya'la bin 'IJbaid dari Al
A'masy dengan redaksi yang sama. Redaksi awalnya adalah, 'Ketika kami masih muda
bersama Rasulullah SAW, kam.i tidak memiliki apa-apa ...." Dan juga 6: 53 dari Ibnu
Numair dari Al AYnasy. Di dalannrya disebutkan, "Kami masuk menemui Abdullah dan
di dolohya ada Alqarratr dan Al Aswa{ lalu ia menc€ritalen sebuah hadits png
mcnurutku ia tidak mc,nuturkannya kecuali karena aku." Ia menyebutkan rcdaksi yang
sama. Dm jup 6: 135-136 dri Muharrnad bin Ja'far dari Syubah dari Sulaiman dari
Ibrahim dari Alqamatr, batrwa Ibnu Mas\rd bertemu dengan Utsman di Arafah. Lalu ia
menyebutkannya yang termuat dalam riwayat yang lebih panjang. Dan juga 5: 208 dari
Abu Muawiyah dari Al A'masydari lbralrim.

Al Bulr{rarimeriwayatkannya dalamShahih-n1a 3: 26 dari 'Abdan dari Abu Hanzah
dari' Al A'masy dari Ibratrim dari Alqamah seperti riwayat aslinya. Ia juga
meriwayatkannya 7: 3 dari Uri'rar bin Hafsh dari ayahnp dari Al A'masy dari Ibratrim
seperti riwayatnya bersama Utsmsn. Dan juga dari Umar bin Hafsh dari ayahnya dari Al
Alnasy dari Umarah dari Abdurrahrnan bin Yazid sepcrti riwayat Ibaru Numair.

Muslim meriweyatkarnya dalan Shahih-n1a 2: 1018-1020 dari Yatrya bin Yahya
At-Tamimi, Abu Balor bin Abu S),ebah dan Muhammad bin Al 'Ala' Al Harndani,
semuan)xr dari Abu Muawiyah dei Al Alnasy dari lbratrim seperti riwayatnya bersama
U6man. Ia jup rncriwayatkamrya dai Utsman bin Abu Syaibatr dari Jarir dad Al
Atnasy dni Ibrrahint Dan juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari
Abu Muawiyah dad Al Alnasy dri Umarah seperti riwayat aslinya. Dan juga dari
Utsman bin Abu S)raibah dari Jarir dari Al Atnasy dari Umarah seperti riwayat Ibnu
Nurnair. Ia juga meriwayatkannya dui Abdullah bin Sald Al Asyaj dari Waki' dari Al
Alnasydari Umaah dengan redatsi yang sama.

Ibnu Kafisir mengutipnya dari keduanya dalam At-Tafsir 6: 54.
Abu Daud meriwayatkannya dalarn,Szzaz-nya l: 203 dari Utsrnan bin Abu Sfibah

dari Jarir dari Al Atnasy dari Ibratrirn, seperti riwayatrya bersama Utsman.
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4: 300-302 dari Mahmud bin

Ghailan dari Abu Ahmad Az-Zubaii dari Sufyan dari Al Alnasy dari Umarah seperti
riwayat Ibnu Nurnair. Ia berkata, "Hasan shahih." Ia juga meriwayatkannya dari Al
Hasan bin Ali Al Khallal dari Abdullatr bin Numair dari Al Alnasy dari Umarah dengan
redaksi )'ang sam& Ia berkata, 'Lebih dari satu orang perawi meriwayatkannya dengan
sanad ini dengan redaksi yang sama d?n Al A'masy." Dan juga dari Abu Muawiyah dan
Al Muharibi dari Al Atnasy dari Ibrahim dengan redaksi ymg sama. Ia berkata,
"Keduurya sialrri."

An-NasaI meriwayatlcann),a dalarn Sunan-nya 4: 170 dari Harun bin Ishaq dari Al
Muharibi dari Al Atnasy dari Ibrahim dari Alqamah dan Al Aswad seperti riwayat
aslinya. Ia juga meriwayatkannya 6: 57-58 dari Muhammad bin Manshur dari Sufyan
dari Al A'masydari Umarah. Dan juga dari Muhammadbin Al'Ala'dari Abu Muawiyah
dari Al Atnasy dari Umarah. Dan juga dari Ahmad bin Harb dari Abu Muawiyah dari Al
Alnasy dari Ibrahim dri Alqamah seperti riwayatnya bersama Utsman. Ia jugg
meriwalatlcannya 4:170-l7l- dai Bisyr bin l(halid dari Muhammad bin Ja'far dari
Syubah dari sulaiman dari lbratrim. Dan juga dari Hilal bin Al Ala dari ayahnya dari
Ali bin Hasyim dari Al Alnasy dari Umarah seperti riwayat Ibnu Numair. Ali berkata:

Tafsir lbnuMas'ud



883- Ibnu Hajar: Ali bin Mabad (meriwayatkan) (dalam Ath'Tha'ah Wa

Al Ma'shiyalr): Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada

kami dari Mubarak bin Fudhalah dari Al Hasan, ia mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda,"Alwn datang suatu masa pada marutsia

dilnana orang yang Punya hutang tidak bisa selamat dari

hutangnya trecuali dengan melarikan diri dai tempat tingi kc

ternpat yang tinggi dan dart lubang kc lubang (ainnya). Apabila

lrondisinya sud.ah demikian, nwka boleh membuiang ...."

Al Khaththabi meriwayatkannya secara Mawhul (ddam Al'Uzlah)

dari. jalur As-Sa'ri bin Yahya dari Al llasan dari Abu Al Ahwash

dari AMullah. Dalam sanadnya terdapat Muhamrrad bin Yunus Al
Kudaimi (perawi Varlg dln'iJ\.Gttt

Al Alnasy ditanya t€ntang hadits Ibrrahfuq malsa.ia b€rlola, "Dri Ibrahifi dri Alqunah
dari Abdullah dengur rcdaksi )'mg samr' ya-'Dm juga 4: 169 dri Mshrud bin Ghailm
dari Abu Ahmad dari Suffan dari Al Ahasydsi Umrah dengmredalsi ),mgsan8-

Ibmu Majatr meriwal,atkarnya dalun.Snzaz-nya l: 592 dri Ab&illah bin 'Amir bin
Zurarah dari Ali bin Mushir dri At Atnosy &ri Ibrrahim dri Alqutsh see€rti

riwayatrya bersama Utsman.
As-Suyrthi mengrrtipnya dri mcrelra -+clain Ahmad dan At-Tirmidzi' &lmt Ail-

Durr 2:310 pada surah Al Maaidah ayat 87; dan dri Abdurrazzaq dan Ihnu Abu
Sfibah.

Ib,nu llajar menpbutnya dalarn Al Kofi: I18. Ia berlcata, 'Mdtafaq 'Aliih, d*, telah
disebutkan sebelunrrya dalam sr.uzh Al lda8id8h." Ia menyebut riwayat Az-Zamakhsyui
dalam lI Kuysyaf 3: 73 dengan palotam, "Nikah hulourrrya wajib". Hadits-hsdits
t€ntmg ini dari Nabi SAW bajunilatr banyak"

Al Baghawi meriwayatlcurnya drdru:,.Al Ma'alim 5:59 dri Abu Balrr Muhamad
bin Muhanmnd bin Ali Al Husain Ath-Thusi dui Abu Istraq Ibrrahim bin Muhamnad
bin lb,rahim Al Isfirayini dari Abu BalG Muhamnad bin Mgwad bin M8sbd dri Abu
Abdullah bin Muhanrnad bin Ayyub Al Bajali dri Muhamlnad bin Kstsir dri SUS/m

dari Al Alnasy dari Urnamh dengan redalsi aslinya
Ar-Razi meriwayatlonnya dalam lI Mafatih 6:259, &n Ibnru Al Jauzi ddun,lz-

kd6:36.
'o - Kafi: ll9. Redalsi aldrimya adalah, "Dit nlalan kepada beliau, nBagaimma

membujang bisa dihalalkan?" Ivlska ia menyebutkur haditsnya deirgur rcdaksinya ymg
panjang.

Ib,nu Hajar meirgeluarkannya dengur twraakhrij hadits riwayat Az-ZanratJnsyti
dalam ll Kasysyaf 3: 73. Redalcsinya adalah, 'Alon datmg suatu rnasa pada matusia
dimana penghidupan (r€zki) tidak bisa didryclott kecuali datgm nralcsiat. Apabila
kondisinya sudah demikian, maka mernbrrjang dihdalkan." Ia nrriwayatkan hadits lain
sebelunrrya de,ngan rcdaksi, 'Apabila tclah lcryat pada umrtku 180 tahrm, ntslca hald
bagi mereka menrbujang menppi dan menrbira di pumcak-puncak gunmg."

Tcfstulblu\nrrr'ud
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'# JL'ilyS'# ;Kr, E ;"rJi l,;ii t-i; y
{ @ .,Ksr: e$i 6 O( e ei,;:k ;e

(... Danbudak budak yorlry l<firuu miliki yarlg mmginginl<fln
p cri arJiia,n, hendaklah l@ruu buat p erj anjian ilengan nr,n,el<a,

iil<al<frnw mengetalwi adalcebai!<an pada mqel<a, dmt
b{knrrlahlnpado mqela sebalwgion dnritwta /Jllah yarrg
dilcmtniol<nn Nya l<epailmru...) (Qs. An,Nuur t}4l; $l

884- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila ia (si budak) telah
melaksanakan sepertiga dari perjanjian, maka ia merdeka tapi tetap
menanggung hutangry2. "Gsa)

885- Al Qurthubi: Dari Ibnu Mas'ud:

Seandainya perjanjiannya senilai 200 dinar sedrrg harga.budak
tersebut 100 dinar lalu budak tersebut telah meurbayar 100 dinar
)ang merupakan harganp, malca ia merdeka.(8so

886- AI Qurthubi: Tentang warisan mukanb. Bahwa ia (qhti waris)
merrbayarkan dari hartanya seluruh perjanjian
hutangnya) dan menjadikannp seakan-akan mati dalam keadaan
merdeka. Seluruh anaknya menjadi ahli warisnya; baik png sudah
merdeka sebelum kernatiannya atau png masih mengadakan
perjanjian atau yang dilahirkan dalam perjanjiannp, karena mereka
semua sama dalam kemerdekaannya ketika menyelesaikan'
perjanjian tersebut.

_ _lu"o lt{g mengeluarkannya dalarn Al Kafi: ll8-ll9 dari Al Baihaqr dan Ats-
Tsa'labi dari Ibnu Mas\rd. Ia berkata, 'Dalam sanadnya terdpat Sulainran bin Isa AI
Khurasani. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dari jalurnp dalam lt Maudhu,at." Ia juga
!fk"p 'Ia meiniliki jalur lain png dikeluarkan oleh Ali bin lvlabad (dalarn At"a-r[t -
Thahh Ya Al Ma'shiyah) dari Al Hasur bin waqid Al Hanafi. Ia berlsatg "Alar
menduganya dari hadits Bahz bin Hakimn, lalu ia menyebutkannyq dan hadits tersebut
muttashil,"

i.- eUran l2:248,dan saelatrnya disebutkan: kri pendapar Syuraih.*' 
- Al*am 12:248,dan setelalmya disebutkan: Ini pendapat An-Nal{ra,i.

It'sir llzwlv{as1ud



Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Iblu Mas'ud.(8@

(...Doln jarrganlahl<ffi wpalrsabudak'budakwuittnnt
unfiik-^"lrt*lr*rpelamranrsedangmqelaseiliri
rnengingini l<e sucian, lcm en a l<nrYu hendah mencari

l<eunungandrnriawlDartbarangsia|ayaltgmemal<sa
mer eka, mal<fl senrnggzhny a y'.Jilah adalah Mdlw

P engampun lagi Malw P erry oy ang (lrep ado mqelea)

sesudth rnqela dipaka itz) (Qs. An,Nuur l24lz 331

887- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Abu Zudah me,lrceritakan

kepada kami, Yahya bin Auullah menceritakan k€padakami,Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepadaku, Atha' menceritakan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata: Tentang bacaan AMullah Ibrnu Mas'ud:

#) 3f,'l#tfi bitli| Makn Sesunsutrnva Attah adatah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [kepada merekal sesudah

mereka dipatrsa ifz): maksudnya adalah, dosanya ditanggtmg omng

yang memaksa mereka.(88D

{@ W:v->g3t3irsly

'n - Ahlum 12 253-254.Ia berkata sebelunrrya, 'Ini adalah utusan pua majikan

dangan penrbantu mereka dalam (menplesaikan) harta dalam perjmjim. Ib,nu Mastrd
dan Al Hasan bin Abu Al Hasan menganggap baikpenyelesaim sepertigroya."

8" - Ta|sir 6: 59. As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5: 47 dri 'AM bin
Humaid dan Ibnu Abu Hatim. Di dalarmrya disebutkan: Ia berlratg "Untuk P€remPuan-
perempuan yang dipaksa melakukan zina."

Al Qurtlrubi meriwayatkannya dalamAl Ahknt 12:255, dm Al Baidhawi dalam Al
Anwar2:22.

TafsblbwMas'ul
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(Nldh tPen$eril calwya tlrepfuI larrsrt dnrJbunri ...)
(Qs. An,Nuur l24l:35)

888- Ibnu Katsir: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, ,,sesungguhnya disisi
Tuhan kalian tidak ada malam maupun siang. Cahaya 'Arasy adalah
dari cahaya wajahn16. u(888)

{@ gfli
(Iaki.taki yang ddak itilalail<m oteh purriqann dnJ fidak

[pula] oleh iwlbeli dnri nwtgingati /.Jllah, dnr] tdmriln,n,,dtrit-rJ'?effiyffiJffi;,, ,,rt<nrJ Takn ...)

889- Ath-Thabari: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakra ia
berkata: Husyaim me,nceritakan kepada kalrd dari Sa5r5nar, ia
berkata: Telah diceritakan kepadaku dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia
melihat beberapa orang di pasar png bergegas meninggalkan jual
beli mereka lalu pergi menunaikan shalat ketika ada suara adzan
memanggil. Maka Abdullatr berkata, "Mereka adalah orang-o-filng
yang_ gisebutkan Allah dalam kitab-Nya: & fr{ri;4 ;r}$ 3U,
ifr5) (Laki-laki yang tidak dilalaikan oteh perniagaai ian tidak
(pula) oleh jual beli darimengingati Allah)."(eae)

'.ll^- fa6ir A:61. Ia juga mengulangrf 5: 483 pada surah Al Mutninuun ayat g6.
'"' - Jami' 18: ll3. ta juga meriwayatkannya dari Al Husain dari Husyaim dari

Sayyar. Dan juga dri Al Qasim dari Al Husain dari Ja'far bin Sulaiman dari Anru bin
Dinar dari Salimbin Abdullatr tanpamenyarnbrmF)rapads Ibnu Mas'ud.

As-Suyrori mengutipnya darinya dalarn Ad-Dtn 5: 52; dan dad Sa'id bin.Manshur,
Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Asy-Syu'ab).

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalamAt-Tafsir 6:74 dui Husyaim.
Ar-Razi meriwayatkannya dalam l/ M"fatih 6: 277 dengan riwayat Salim. Ia

menpbutkan penisbatannya kepada Ibrnu Masbd.

W 1i,3i 16[ {, 5} e E{",8 d * Itrt\
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{ @ }ri.*g ->fii * 5i1, 6-l'3,6 }
(... Merelo tnkut l<epddt $nhl hati yary tdi hfrri itul hfri

dor,Pel:ryrlilwtmnmoif adigoncong)
(Qs. An,Nutr t24k 37')

g90- Al Hakim: Muhammad bin Musa bin Imran Al Faqih mengabarkan

kepadaku, Ibratrim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Sahl bin 'Askar menceritakan kepadaku,

Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

memberitahukan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari

Alqamah dari Abdullah, uBahwa ia minta dibawakan minuman

kepadanya. Lalu ia berkata, "Berikanlah kepada orang-orang."

Mereka berkata, "Kami sedang berpuasa." Maka ia berkatq "Akan

tetapi aku tidak berpuasa." Kemudian ia menyrnrhnya-lalu minum.

Kemudian ia menrbaca: :di.VS +fi1*5ruf;-5j,6-
(Merelra talcut kepada suatu hai yang (di hun itu) hati dan

penglihat an meni adi goncang)."(8n)

e4*fiw'Lw('u-5wif i;'ya ,z --J - --,

4: z1 o/ o?t/, l.^a

#-, {'i;S' 4,3'# u aii Sffi ('t- i;Ji
{,rt{'-6 gtl:. li #'{,$'{ d$ -tifl

Al Qurttrubi meriwayatkannya ddanAl Ahlum l2:T15.* - Mustodrak2:3gg.Iamenilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Katsir mengutipnya dalmAt-Tafsir 6: 75 dari An-Nasa5 dan Ib,nu Abu Hatim
dari hadits Al A'masy de,ngan redaksi, uBahwa ia diberi susu lalu menawarkannya

ke,pada tgman-temannya satu per satu. Tapi sernuan),3 tidak ninum kuena sedang

berpuasa. Maka Ibnu Mas'ud meminurrrya ...."

Tofsb lhnuMas'u.d
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4& ayt'tx'i; a r*, e 6K/i"
{@6ffi?

(D an AJlnh telah b eri anii lnp ada oxfiig. sr qng y dng beriman
ili antaral<eru ilon mengqial@rJ arnal.amal yffig saleh
bahwa ilia nmguh.rungguh al(frrr menjaitil<an merelca

bqlqasadimd<abunJ|sebagairnanaDiatclahmmjadit<an
ordng.or(mg sebelum nrr.el<t bqluasa" dm nmgguh Dia

dksn menegullil.orJbagi nuela ogama ymg tclah diridlwi.
Nya unatk mselq, dffJ diabenar.benm al<srJ merwl<m
Ileaihari mqel,a, sefldah mrr:el<a dalurJ l.ctakutan

nwf ailicfrnansqrtrruso-lvferieltatzztapmetryenrbali<u.I(u
ilengondailrnempuselamtlcanses:uafiidpa@dmgan
AlaL Dornbarangsia1d ydrrg ttatqt l<afir *t nah fiqniit

ihbmokf, nrrr:elcoif;,ilahorang.orangydrJgfasilc)
(Qs. An-Nuur l24l:55)

891- Ath-Thabari: Ibnu Basys),ar (meirceritakan ke,pada kami), ia
berlcata: Abdurrahman menceritakan kepada karri, ia berkata:
Sutnan menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Asy-Sya,tsa,,
ia me,ngatakan:

Ketika aku sedang duduk bersama Hudzaifah dan Abdulah bin
Mas'u4 Hudzaifah berkatq 'Nifak telatr hilang. Ia hanya ada pada
masa Rasulullah SAW. Yang ada adalah kafir setelah beriman."

Katanya melanjutkan: Maka Abdullah tertawa dan berkata,

"Mengapa kamu mengatakan dernikian?" Kata Abdulla|Aku
mengetahui hal ini." Ialu ia membaca: Wr.Kz$('u-11frrt"7,
,$1if4ififreiy$l (Dan Auah tetah berjauli tnpi,
orang-orangyang beriman di antara kamu dan mengerjalmn amal-

Tdsir lbrutlrias'ud,



892- fu-R^zi: Dari Ibnu Mas'ud, "Apabila anak kecil telah mencapai l0

tahgn, akan dicatat kebaikan lntgknya dan tidak dicatat keburukan

unfuknya sampai ia bermimpi."(89)

893- Ath-Thabari: Al Qasirir menceritakan kcpada tami, ia berlcata: Al

Husain menceritakan k€pada kami, ia be'ltata: HuEraim

menceritakan kepada kami, ia bertata: Asy'ats bin Sawwar

mengabarkan kepada kami dari Kudus dari Ibnu Mas\r4 ia

berkata, "Minta izinlah kalian kepada ibu dan saudara-saudara

perempuan 1u1i*.n(Ee3)

amal yang saleh bahwa dia sunggah-swgah akm menjadiknr

mereka berlansa dimulu bumi) sampai alihir ayat'Gel)

u Ojl dirit tZ V, Y:;t, )3i1' {-. !ft'.ft {96 }
(D ur apb abtira *rm, #*rr* ut'*r bolidh,

makr.lrcndf,klahmrz:ekanerli,lntrrizln'sepr,rACIt(mg'ofl mg
yolng sebehmt nsela narfutt ilin ...)

(Qs. An,Nuur l24lz 59)

8t - Jami,18: 133. Ia juga meriwayatlurnya dri Ibnu Al Mrssrrra dri Ibnu Abu

'Adi dari Syubah dari ebu-^nsy-Syaqtsa'. Re&lci ddrimp {alah: Mdra Abfullth
bcrtanya, "Iiamu mcngetatrui ap. )rang kamu lotakm?" Kmp mlmj.tlm: Mala ia
mernb;; ayat ini, 'sourggarrna iawabm or(mgQr(mt muhnirf (Qi' An-Nurn [24]:
5l) sanpai ayat 'Makt mereko inlah orang<rory yory fasiH Katmp' nrclmjutkan:

Maka Abdullah t€rtawa.
Katanya, melanjutlan: Kemudim bebcrapa hri sctclsh itu ahl bclternu Abu Asy-

Sya'tsa', laiu akg bertanya" "Karena apa Abdullah tcrtawa?".Ia rmrjawab, "Ahr tidak

tahu; terkadang seseorang tertawa krena sesuatu )rmB ia kagrmri, dm tal51dmg ia

tertawa kare,na iesuatu yang tidak ia kagumi. Karena apa ia tertawa? aku tidak tahu."

As-suyuthimengrtipnp dalamAd-Dun':S'drilbnu dengant"dry
vanc sama.' -eYz 

- Mafotih 6:291.
8e - Jimi' 18: 87-88 pada surah An-Nuur ay,tr, 27- Ia jup meriwalailomnya dri

Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Huzail bin Syurahbil Al Audi dri Ibnu Mastrd dangat

redaksi )rang sarna.

Tafsit lbnul'iros'ud



6 Ut, <rt 4t tK.'i,_;;$-'t,4t Wl'a.l"Sf6 \
{@ 7a#*&€,1;q.<;5-

(Dm puarfimvpuanfiwt finyang uloh tshenti tdcri
haiil dan mengmfungl yong tiadalnglnlolwln fiaSJI,

ti.ailalah atas nwel<n doso nrrrrwrl'rylgdllrorrr pal<aian m.qelca
ilengm fidak tbernal<stdl nmalnpalrJor,r- puhiasan ...)

(Qs. An,Nuur l24lz 60)

894- Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'ftr menceritakan kepada kami,

ia bertata: Syrbatr menceritakan kepada kami dari Al llakam, ia
bertata: Aku mendelrgar Abu Wail berkata: Aku mendengar

Abdutlah bin Mas'ud berkata tentang ayat ini: i'&r 6*6.ifr
€frq<;;- (Tiadolah atas mereka dosa menangalkan
p&aian mereka),ia bertata rr;i15"6.;r(Eel)

895- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: AMurrazzaq mengabartan kepada kami dari Ats-Tsauri

As-Suyrthi mengrtipnya drinya dalarn Ad-Dwt 5: 39 pada ayat yang sama dan
dari Al Baihaqr. Ia juga rrcngutipnya lagi disini 5: 57 darinyq dari Ibnu Abu Syaibah
dm Al Baiha,qr (ddun As-Stnwt\, dcngan redaksi: Bahwa soorang laki-laki bertanp
kcpadanya, "Apaloh alor hrue meminta izin kepada ibuku?" Ia menjawab, 'Yg tidak
sctiap saat kamu bolel mclihatnp.'
' Ibnru Katsir mcriwayatkmnp dduln At-Tafsir 6: 40 pada ayat yang sama dari

Huspim dri Asyatc, de dri Ibmu Juraij dri Az-Zuhri
Az-Zamakhsfri nrriwayatkrurya disini dalam Al Kasysyaf 3: 83 dcngan

tanrbahan,'Ayatr-ayah kalian. "o - 18: l27.Ia jup rncriwayatkannya dari Yatrp bin Ssa5d dari Syubatr dcngan
redrtci yelg sarna- Dan jusa dari Ibnu Basysyar dari Yahya dan Abdunahman dari
Sufirur dri Alqamah bin Mrtsad dari Zr: dri Abu Wa'il dcngan redaksi, "Jilbab atau

kcnrdmg."
IbnI l&tsir nuiwayatlonnp dl/rm At-T$sir 6: 91.
As-suyuthi mcngrrtiprya &trrun Ad-Dun 5: 57 dari Abdurrazzaq, Al Fir,,abi, 'AM

bin Humaid" Ib,nu Al Mundzir,Ibnu Abu llatfun, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (ddarn
As-&nw).

Al Qnrthubi nrcnyebutkm rnrlma ini dalun Al Ahlun 12: 309. Lhat axar
bcritutnya

Totsir lbnuNlas'ud
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dari Al A'masy dari Malik bin Al Harits dari AMurrahman bin

Yazid dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allatr: -)+rfg;?'i" <;;.Y;.6i;-8
(menanggalkan pakaian mereka dengan tidak tbennaf,srtdl

menampalrlwn perhiasan) ia berkata, uYaitu selendang.'(8es)

Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan

kepadaku, ia berkata: ayalrku menceritakan kepadaku dari aphq'a

dari kakeknya dari Al A'masy dari Malik bin Al Harits dari

Abdunahman bin Yazid, ia berkata: Abdullah berkata tentang ayat

ini: yl.prry,'& 6i1V.<;1;6'$, 6*6:$
(Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan

tidak [berrnaksud] menampakkan perhiasan) ia berkata, "tr(ain

selimut.'(8e6)

* - Joni'18: l27.Ia juga mcriwayatknrnp dri Abdunahnm dai Surym dsri Al
Afnssydri Malikbin Al llaits dcngurredaksi )'mg sana.

d -J.ri'18:127.

Tdsir tb*lilas'ud Gl
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c SURAH AL zuRQAA}{ C

)

{@ffiGssw)*.
(... B ahlc,nt nt,,. elca menfu,'tal<m hori kimwt. D an t<fi rJi

tnurye/iial<art nsalq yarJg nutyah-nyatabagi s@a yang
n,n,n//,stal<an hori ldmnt Apabilo nqala iar nteliim -

nrrlrelro ilari trmpat yang iauh, nqel<a mendengar
lccger:anmvry a ilan suttrcl ny alarry a)

(Qs. AI Furqaan l2;1lz ll.L?,l

897- Ibnu lGtsir: Ibnu Abu Hatim berkata: ayahku menceritakan kepada
kami, Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada
kami, Abu Bakar bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami dari Isa
bin Sulaim dari Abu'Wail, ia berkata:

Kami keluar bersama Abdullatr -rkni Ibnu Mas'ud .... Lalu
AMullah melewati tempat pembakaran kapur di pinggir sungai
Euphrat. Ketika Abdullah melihat .nyala api di tengahnya, ia
membaca ayat ini: @lr..rt,',fiigW *irdugLfry
(Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yangiauh, mereka
mendengar kegeramanny a dan suara nyal any a) tse7 |

s - Tafsir 6: 104. Lihat axah Al Kahfi ayat29.

T$sir lbnuLtas,ud



{ @ s# a$'V"'a-Ji3| W 6k qqtiiirq\
(Dm apabila nr13r,el.6 dilenparl<anl<e tempat y61rrg se7',pit di

nrzral<aitu dengan dibelmggb mrr:el<a di sur,r-

mrlnsharaplanrrlirlbhwsami (Qs. Al Furqaan [25]: 13)

g98- Al Qurthubi: Qatadah berkata: Disebutkan kepada kami bahwa

Abdullatr berkata, "sesungguhnya Jahannam dipersempit bagi

orang kafir seperti besi bawah tombak yang dilekatkan pada ujung

tombak.u

Ibnu Al Mrrbarak menyebutn-5na (dalam Raqa' iq-nyay@e\

{ @ iti; i'14 W 7,- +45. 13;J;t,);.5i \
(Penptnffri-perJglJ,uni iltgd Ndrlwri iu Pahnsbaik tcmpat

tingalny o fut fladirtg inri/aah tannpat istir ahany ol
(Qs. Al Furqaan 12512 241

899- Ath-Thabari: Muhamrnad bin Al Husain menceritakan kepada

kami, ia bertata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan ke,pada lrami dari As-Suddi ... AMullah

bertat4 'Demi Dzat yarrg jiwaku b€rada di tangan-N;a, tidak

sampai setengah hari pada hari kiamat kecuali pemghuni surga telah

bcristirahat di srqga dan penghuoi neraka tclah meirdekam di

neraka. Kernudian ia mernbaca: ij-,fr.+*irLtl€;1
@{4;i;.* (Perykmi-penghuni sttrga patu tari itu patng

baik tempat tinggobrya dan paling indah tempat istirahatryal$D)

Ahkttt 13: 8. As-Suyuthi mcngrtipnya duJran Ad'Darr 5: 6'4 dri Ibnu Al
Mubrak (MunAz-kthd), 'A!{ bin Humsid, Ib,nu Al Mrmdzir d6 Ibmu Abu Hatim dri
jalurSa:Ii; 

i, 232 op8da surah Ash-shastrasr ayat 68. Redsrci awalnya adalah

rnenftaca ayat tcrsebut. Ia jgua meriwayatlrrnrya disini 19: 4 da'i Al Qasim dari Al

I

l
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{@$."-$o6i'Et
(... Danl<nln'li atrunkm ilori langit air yang amat bqsih,
agar l<m$ fiorgh@ran ilengan air itu negeri ttmahl

ydrJg matL ilut agar r.rrrl,d mentfui min,um ilengan ab ifii
sebagiur &rasff dui nolihh/r- knntit bhutang.bhaturg

t*flwk ilart marusiaymtgfuyyak, Dan sesu,nggutmyat arrri
telah nenQeryilhl<mJlru$m iAt iliantara marruda ruDaya

nrrrrelic rrnengmrtil pelaiaran tdfrri padarryal; *at a
lccbanyalem norrrusia itu ddak maukecrlrrrti

Inikffill (Qt. AI Furqaan 125l:48,50)

900- Ath-Thabari: Sa'id bin Ar-Rabi' Ar-Razi menceritalcan kepada
kami, ia bedrata: Suflan bin"Ufinah menceritakan kepada kami
dari Yazid bin Abu nyzd bahwa ia mendengar Abu Juhaifah
berkata: aku mendengar AMullah bin Mas'ud berkata, ,Tidak ada
tahun yang orrah hujaonya lebih banpk dari tahun lainnya, akan
tetapi Allah me,mbaginya (menggilinrya).,'

Husain _dari Hqiiaj dri Ihnu Jrraij dengur redahi )ang sama tanpa menpnrbrmgnya
sarpai lbnu lvlasM.

Al Hakim tmiwayclmya drlefd ll Mustadrak 2: 402 dri Abdurratrrwr bin
gaTdan-Al Jallab (di,I{andar) dri Abu lhtim Ar-Razi dari eabishatr bin uqbah dari
Sufinn dari Maisrah bin lIabib dui Al Mnhal bin Anuu dari Abu Ubaidah dari tbnu
Masbd dengur r€&Ici )'eg sama. sctelahnya disebutkan: Kemudian ia membaca,
"Kemudian_sasrmguhtw tarw ksnbali nqelu benar-benar ke neralu Jahim,,, (es.
Ash-shaaffaat [37]:68).Iarnarilainya shahih dan diperlorat oreh Adz-Dza]rabi.

As-suynthi mengutipnya dri keduany'a dalam Ad-Durr s: 67; dan dari Ibnu Al
Mubaiak (dalam Az-z.hd),'Abd bin Hurnai4 Ib,nu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
dengur redalsi )rang samt-

Ibnu Al Jguzi mcriwayatlmrya dalam Az-?ad 6: 84, dan Ibrnu Katsir dalan At-
Tafsir 6z 113 dari Sut/an dri MaisErah dari Al Minhal dari Abu'ubaidah dari Abdullah.
Ia mengulanpya 7: 18 pada surah Ash-shaaffaat ayat 68, dan ia juga manyebutkan
riwayat As-Suddi. Lihat surah Ash-Shaaffaat ayat 68.

rE kqsir tht tras'ud
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Kemudian AMrrllah me,mbaca ayat 'fre & (Dan

sesungguhnya kami telah menpetgilirl@n lwian itu diantara

nwnusia).(w)

901- Al Baghawi: Ibnu Ishaq, Ibnu Juraij dan Muqatil menufirtan, telah

sampai kepada meteka bahwa Ibnu Masbd meriwayatkannya

secara marfu,.Ia berkata, "Tidak ada tahrm yang curah hujannya

lebih banyak dari tahun lainnya. Akan tetapi Allah membagi rez.ki

ini. Dia menjadikan hujm di langit dunia dan menwunkan darinya

setiap tatrun dengan takarao dan timbangan tertentu. Apabila suahr

kaum mela[ukan kemaksiatan, Allah akan mengali]rkaonya kepada

kaum yang lain. apatita me,reka semua b€fruat maksiat, Allah

akan mengalitrkannp ke padang pasir dan laut"@r)

'{i 6t,ii;rt 6fi-$i ?t:. 6;y c6;+{ t-$Yfq $i6F+Yui$Yy
,'. ), /t
eI cir-L2-

a.. oa ,a

.).4d,.9

{ @ so{j +r-#;'r1ii]t €-+t:ralil
(Donon[rJg.or,,/rgyutgilaknlr,,ute?ffifuhTi/Irm yditgloin
besqta Allah fui ilah nenihwwh ituto ymtg dilrrrrmilorit

Nlahtnrurntbunnnyyolkcrllraliilengmtalasorrilaltgbenar,

9 - Jami, 19: 15. Al Qrthubi rulwqntrmf dolatr l, Arihd 13: 57 dagm
rcdal$i )rmg !uni.

tun-ulbtsir jugemcriw,ayatmyadllfr Ar'f6b6rlA.
As-Suyrrhi-rningrtipnyi ddm,a&Dwr5: 7l dd Al Khrailhi (&llnMatubn al

Amlaq\ dengan redaksi ),mg sems.

nnu uliar men)re"iufirr dalun .,1l gsz 122, krilr m-1"lhij dsc Ihu Abbas

png iliriwalatkan otett.lz-anaEtsyEi &ilnAl lfaryyS3: 100.Iq{dc Dalmt
6au-i* ada diriwayatkur dri Ibmu l,Issb{ dillcludrrr olch Al Uqaili dri riwapt Ali
bin Humaid rlari Syrtatr dri Abu Ishaq dri Abu Al Ahwash drinya." Ia bcrkds,
uRiwayat Matfu'-11yU tidalc diperhd.' I(ermrdim ia mengclurlmnya wn nnaif
dari timar Uii Uiooq aari 

-Syrbatr. h berrrda, "Ini lcbih bu"k' Ibmu ivlrdawaih

menyebutkannya dari jalur lain dri Ib'nu Mastrd socra nwfu'" I'ihat surah Al Eir ayat

2l' n' - Ma'alim': 86. Ar-Razi rn'iwaydt,myr dalm al Mafdih 6:329,dm Al

Qur0rubi daJran Al Ahkam 13: 57.

2,fi.1;ffi$y@6131 
'i{-df, ,ii(ti
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iIilrJ fidak@M, bumg siapa yolrry nelaladcan yutg
ilrrinildffr itu, niscortd ilia mendapu [panfulasan]

ilosa[rrya], tyalenil al$t dilipa gmilal@n aikah unatl<nya
pailoh*riltunfi dm ilio al<nlkel@l ddanJ ad<ab ia+
Man keailaan trr:hitrr,l (Qr. Al Furqaan l25l: 68.691

902- Ibnu Harnbal Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy meirceritakan k€pada kami dari Sfaqiq dari Abdullah, ia
mengatakan:

Rasulullah SAW p€Nrah ditanya, "Dosa apakah yang paling besar?,'

Beliau menjawab, '!I(antr. menjadikan sehttu bagi Allah padahal
Dia telah menciptakamu.r Ia bertanya lagi, ',Kemudian apa lagi?"
Beliau menjawab, "Kannt membunuh analonu karena talan ia alcan

malran bersamamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?. Beliau
menjawab, 'Kannu berzirra dengan isteri tetanggamu.,,

IGtanya, melanju*an: Abdullah berkat4 "lvlaka Allah menunrnkan
ayatrsebagai pe,mtemaran atas penjelasan Nabi ini: <r;"ji{t-nl|
,fr?ij J; Aflfrrt'#,fli,fr rt'Ax- t; ?t.,iJL $'{
Q/ t Ut61,.rD5 J-5_ (hn orang-orang yang tidak menyembah
Tuhan yang lain besetta Attah dan ddak membunuh jiwa yang
diharantkan Allah [memknuhnyal keamli dengan [alasanJ yang
benqr, dan tidak berzina, bamng siapa yang melala*an yang
demikian itu, niscaya dia mendapat [pembalasanJ dosa[nyaJ),,(eozl

* - At Musnad 5: 217. h jup meriwayatkumya 6: 76 dari Waki' dan Abu
Muawiyah dari AI Atnasy dri Abu wail. Ihn juga 6: 86-87 dari Abdunatrman'dari
sufyan dari Manshur, Al Ahasy dm washil dari Abu wa'il dari Anrru bin Syrahbil
dari Abdullah. Dan juga dri Bahz bin Asad dari Syubah dari Washil Al Ahdab dari Abu
Wa'il dari Abdullah. Dan juga dari Muharmad bin Ja'far dari Syrbah dari Washil. Dan
juga dari Ali bin Hafsh dri wuqa dari Manshur dari Abu wa'il dari Armu bin
Syrahbil. Dan juga 6: 190 dri Affan bin Mahdi dari Washif. Dan juga 6: 196 dari
Muharnrnad bin Ja'fr dengn satad yurg sama de,ngan sazad sebelurmya.

Al Bukhari meriwayatkamya dalanshahih-nya 6: l8 dari utsman bin Abu Syaibah
dari Jarir dari Manshur dri Abu \\ra'il dari Armu bin syurahbil. Dan juga 6: 109-ll0
dari Musaddad dari Yatrya dri Sufirur dri Murshur dan Sulaiman dari Abu Wa'il dari
Abu Maisarah dari AMullatr. Dan 8: 8 dari Muhaflrnad bin Katsir dari Sufyan dari
Manshur dari Abu Wa'il dri Anru. Dm juga 8: 164 dari Annu bin Ali dari Yahya dari
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Sufyan dari Manshur dan Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abu Maisaratr. Yahya berkata:

ilf;r* menceritakan kepada kami, washil menceritakan kepadaku dari Abu wa'il dari

Abiulatr dengan redaksi yang sama. Annu betkata, 'Aku menuturkannya kepada

Abdunahmania menceritakan ttp"a" karni dari Su$an dari Al A'masy, Manshur dan

Washil dari Abu Wa'il dari Abu ivlaisarah, ia berkata' "Tingggalkan ia, tinggalkan ia'"

oan iuga 9:2,152,155 dari Qutaibah bin saSd dari Jarir dari Al A'masy dari Abu wa'il
dari Anru.

Muslim meriwayatkannya dalam shahih-nya l: 90-91 dari utsman bin Abu syaibah

dan Ishaq bin Ibratrim dari Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Anru. Dan juga dari

keduanyadari Jarir dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Amru'

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya l: 231 dari Muhammad bin Katsir

seperti riwayat Al Bukhari darinya'' 
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam shahih-nya 12l. 5'l-58 dari Muhammad bin

Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Manshur dan Al Alnasy dari

euu wa'fl dari Amru. Ia berkata" "Hasan shahih." Dan juga dangan sanad yang sama

dari Sufl,an dari washil dari Abu wa'il dari Armu. Ia berkata, "Hasan gharib)'Dan juga

dad 'Aba bin Humaid dari Sald bin Ar-Rabi' Abu Zaid dari Syrtah dari Washil Al
Ahdsb dari Abu Wa'il da'i Abdullah. Ia berkatg nHadits Su$nn dari Manshur dan Al
A'masy leblu. shahih." Dan juga dari Muhanmad bin Al Mutsanna dari Muharrrnad bin

Ja'far dari Syrbah dari Washil dui Abu Wa'il dsri Abdullah'
An-Nasat meriwayatkannya dalam Suzaz-nya 7: 89-90 dari Mrfiammad bin

Basysyar se,perti riwayai At-Tirmialzi darinya dri jalur Wastril. ta jryl 
ryriwayatkannya

dari'Amru Ui, e,U afu V*rya dri Sufyur da'i Washil dri Abu Wa'il dri A6ullah.
Dan juga dai'AMat dui Yazid dri Syrbatr da.i 'Ashim dri Abu Wa'il dari Abdullah'

AUiidunatrmar b€rkata, "Hadits Yszid ini salah, yangbcnu adalah hadits Washil."

Ath-Thabari meriwayatkmnlna dalan Al Jami'8: 252 pada surah An-Nisaa' ayat 3l
dari Ubaidillah bin Muh-anrnad Al Fi4'abi &ri Suffan dri Abu Muawiyah dari Abu

Anru Asy-syaibani dari Abdullatr dengrr redaksi, "Aku bcrtmya kepada Nabi SAW,
,epa dosadosa bcsar itu?." Ia juga mcriwayatkannya dri Abdullah binMuharnntad Az-

Zuigi Aari Suf),an dari Abu Muawiyah An-Nakhat dari Abu Arrru dengan redlksi,

'Arnal apakah png pding buruk?.'
Ia j'ugs rrrlng,rtiurg,y" disini 19: 2G27 do,rgrn sanad drrt rcdalci Lrbaidillsh bin

Muhsn;n;d Al Fiq,abi. Iim juga dri Ibnu Basysyr dri Abu'Amir dari Su$mn &ri Al
Atnasy dsr Manstrrn dsi Abu-Wa'il do'i Annu bin Syurahbil.-D_9 jlga dri Sulaiman

bin Abdul Jabbar dsri Ali bin Qadim dari Asbath bin Nastr Al Hamdmi dri Murshur

dari Abu lYa'il dri Maiearah. Dur juga dri Isa bin Utsman bin Isa Ar'Rrnli dari

Damarnya Yahr bin Isa dari Al A'rnasy dui Sufyur dci Abdullatr. Dur jugo dari

nfr-ra iin Ish;q N Ahwazi dari 'Amir bin Mu&ik dari As-Sari bin Isrnail dari Asy-

syabi dri M.ti.rq dari Abdullah dengan redalci )'Iang sama dcngm pralota png
panjang.
' . - 

AJ-Suyuttri memgrtipnya dari mereka -selain Abu Daud dan An-Nasa'i- ddam Ad-

Dtrr S:7i; dn dari Al Firlabi, 'Abd bin Hurnaid, Ibrnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

Ibnu Mardawaih dan Al Baiilaqi(dslutSya'ab Al Inaa\.Ia juga mcngrtipnya 5: ?8 dari

Ibnu Mardawaih yang t€nnuat dalam hadits lain. Ia juga mengutipnya dari Ibnu

Mardawaih dari 'Aun bin Abdullah dad Al Aswad )allg termuat dalam hadits lain.

Ibmu Al Jauzi mengutipnla dslun Az-7ad 2: 65-66 d:ri Ash-Shahiiorz pada surah

An-Nisaa'ayat 31.
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iJu' s;1 frK ifr"g;v: Ji j; Kw.6 
-,i, y

{@rlu
(Katal<mrlah [l*p ado ofi tng. or dng musa rik], * Tulrmilcu

qW mengindahl<nnl<onw, t erainrhnt*i*, iao iioaot*u.
[! etapi b agaimana l<$rw bqib adat t*p oA".X i i], p oaomt
W Y**oth tclah nerdustat<a*.wyal t<**i' ia, t<elak
[dzah] Fasti fmenimpanwJ") (es. AI Furqa i tiSl, ZZI

903- Al Bul{rari: umar bin Hafsh bin Ghirts menceritakan kepada
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan
kepada kami, Muslim menceritakan kepada kami dari Masruq, ia
berkata: Abdullah berkata, "Lima hal telah terjadi: Asap,
(terbelatrnya) bulan, @enaklukan) Romawi, kekerasan-kekerasan,

. . 9l {ktsir mengutipnya daram r t-Tafsir l: g6 pada surah Ar Baqara}r ayat 22 dari

i:,r#,*:::,.1 i:T.a1fl ,:+ry. z; 7n Ni ei1n1,,' ;,;tT,-Nis"a, ayat

l

1l,lt48.Dg j,uga:: fSO parf, to,rt"ru Laam ayat I5l. Dan:ug" airili'O','fi*:i;;
*T-hu- Hanibal dengan r€daksi asrinya; a--a-i e"-r.r^"r,'ii*r"i bin As-sari,Bukhari dan Muslim dari hadiE +r em".y, tra-shr.r dan w*r,ii;'a* iJ'Ibnu Jarir dariehnad 

_bi_n 
tshaq. Ia berkat4 " lahr yarrg {hartb.,

. . -11 
wahidj meriwayatkannn aaam ru Asbab 34g-349 dari Muhammad bin Ibrahimbt1 Yatrp Al Muzalfti dari ayartrnya dad Muharnmad bin Ishaq etr:r""q"n-al ilffi;Al Hanzhali dan Muhannnad bin Astr-shabbal, dari Jarir dari'Manrrroia- AI A,masydari Abu wa'il dari Arru. Ia menyebutkan riwayat Bukhari dari Musaddad, dan riwayatMuslim.

Al Baghawi meriwqratkannya daram Ar Ma,arim l:429 padasurah An-Nis aa, ayat3l dari Ahmad bin Abdullah esn-snaim dari Abu sa'id Muhammad bin Musa Ash-Shairafi dari Abu Abdulah Muhanmad bin Abdunab-nrr,-i-r,"ii* a*r in*ua bin IsaAI Bumi dari Muhammad.uin flsir dri sufpn Ats-Tsauri dari Ar A?nasy, Manshu.
dan washil dari Abu wa.il dari Armu. Ia me,ngulangnya disini 5: s9 a; euarl wahidbin Ahmad Al Malihi dari Ahrnad bin Abduflat An-Nu'aimi dari Muhammad bin yusuf
dari Muhammad bin Ismail dari eutaibah bin sa'id dari Jarir a- ei a'."ry dari AbuWa'il dari Amru.

Az-Zamaklrsyari meriwayatkann ya dalam At Kosysyaf3 : I 04.
Ibnu Hajar berkata dalamAt Kafi:622:,,Muttafaq A[aih."
Ar-Razi meriwayatkann ya dalan AI Mafat* A: l1A.

Tafsir lbrntliras'ud,



dan adzab-adzab. V!-iHrSi.7 (Xor*a itu kclak [a&ab] prrr;ti

[menimpamnl).rr(rol)

904- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughiratr dari Ibrahim dari

n' - Shahih-nya 6: ll0-lll.Ia juga meriwayatkannya 6: l3l dri'Abdm dri Abu

Hamzah dari Al A'masy dari Muslim. Dan juga 6: 132 dari Yatrf,a dri Waki' dai Al
A'masy. Ia menyebutkan redaksi )'ang sama )'ang termuat dalam lfiabr-lihabu lainnya
2:27,6: 114,132, yang akan disebutkan nanti pada surah Ad-Drltam-

Muslim meriwayatkannya dalam shahih-nya 4:2157 dtri QutsiMr bin Satd dri
Jarir dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq. Ia juga meriway*trumya dari

Abu Sa'id Al Asyaj dari Waki' dari Al A'masy de,ngan rcdal$i ymg suru- Ia
menyebutnya yang termuat dalam ktrabar yang lain 4z 2155 ymg akrr disebutlot pada

surah Ad-Dulhan ayat 10.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-tyt 12: 135-136 yag terrnrc &lam
khabar yang panjang yang akan disebutkan nanti pada a)'at )ang sam-

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'19: 36 dari Abu As.saIb dri Abu
Muawiyatr dali Al A'masy dari Muslim. Ia mengulangrya dengm suad ini 2l: l2@a'
awal surah Ar-Ruum. Ia juga mengulangnya 25:67 paAa suratr Ad-Dutham ayat 10. Ia
juga menyebutkannya yang terrnuat dal hadits yang lebih pmjmg s€,tmmya tuipa
menyebutkan a)ratnya. Ia jugamengulangryadengur sanadyangw?ilz 5l Padlsurah
Al Qamar ayat l.

As-suyuthi mengutipnya dai mereka dalun Ail-Durr 5: 82; dm dei Al FTyabi?

SaId bin Manshur, 'Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ath-Thabarani, Ihnu lvlmdawaih dm Al
Baihaqi (dalamAd-Dalaai|).lajugamengutip maknanya yrrg sunadri Ath-Thabrad.
Di dalarnnya disebutkan, "Hari yang suram" sebagai ganti dari 'Romawi."

Al Baghawi meriwayatkannya ddam Al Ma'alim 5: 92 dsi Abdul Wahid Al Malihi
dari Ahmad bin Abdullali An-Nu'aimi dari Muharnmad bin Yusuf dai Muhumad bin
Ismail dari Amru bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dai Al Alnasy dri Masruq. Ia
juga meirgulanglya 6: l2l pada surah Ad-Dukhaan a),at l0 dari Ab&l Wahid Al Malihi
(dengan sana&rya) dari Muhanmrad bin Isrrail dari Yahya dri Waki'dai Al Alinsy
dari Muslim dari Masruq.

Az-Zamalrhsyari meriwayatkannya dalarn Al Kasysyaf3: 430 @a ala ymg sama-

Al Qurttrubi mengutipnya dalmAl Ahkam 13: 86 dari Muslim.
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam AbTafsh 6: 305 pada awal snah Ar-Rumt dri

Sulaiman dari Muslim dari Masruq. Ia be*atA "Keduanya telah mryeluflrrnnla'
yakni Bukhari dan Muslim. Ia juga meriwayatkannya 7:233 Poda srah Ad-Duktraar
ayat 10. Ia berkatg "Hadits ini dikeluarkan dalam Ash-Shahihain, diriwayatkm oleh
imam Ahmad dalam Musnad-np" At-Tirmidzi dan An-Nasat dalan afsir
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari jalur png bcrmacam-macam dri Al Ahasy." Tryi
aku tidak menemukannya dalam Musnad Ahmad dri Ib,nu Mas\$ dm tidalc pula dalun
Sunan An-Nasa'i yurg ada di hadapan kami. Ia juga mcriwayatlcumya 7: 447 pada suralt

Al Qamar ayat 1.

TafsirlbwMas'ud ql



V' I
l
I

I
I

I

I

I
I
i
I

I
i
i

I

x

I

!

1

l
,,1

I

I
i
l

1

!

!

1

i

:

905-

Abdullah, ia berkata, "Adz,,b telah terjadi, yaitu pada perang Badar.
Mereka mernbunuh 70 orang dan menawan 70 orang.u(eoa)

Al Qurthubi: Dari Ibnu Mas,ud:

Adzab adalah pendustaan itu sendiri, yakni mereka tidak diterima
tobatnya.

Pendapat ini dituturkan oleh Az-Zahrawi.(ss)

N 'Jami'19: 36. Ia meriwayatkan deirgan makna yang sama dari Ibnu Al Mutsanna
dari Abdul Ala dari Daud dari 'Amir dari-Ibnu tuasLa i*g"r, dL"i; *(Karena itu
tytale (a*!) pasti (menimpami: y*rperang Badar." ru:ug"-*oi*"v"*-nya dari Al
Qasim dari Al Husain dari Abu su$nn dari Mamar dari Mishur d#sury,an-dari runu
Mas'ud, dengan redaksi, "A&ab Yang qenimpa adalah pernbunuhan paaa perang Badar.,,

- 1\s-suyuthi mengutipnya darinya daram Ad-Durr-S: g2, dan dari eua uin gumaa
dan Ibnu Mardawaih seperti redalsi aslinya.

- _ +l Baghawi meiryebutrya dalam Al Ma'alim 5: 91, Ibnu Al Jauzi dalam Az-kd 6:
I 13, dan Al Qurthubi &lam Al Ahtcam 13: g5-g6.*" - Ahlum 13: 86. Ia-berkata, "yang termasuk adzab disini adalah peristiwa yang
terjadi pada perang Badar dan peristiwa-peristiwa lainnya."

i
{

.lr

I

I
{
,
,a

,t
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o SURAH ASY,SYU'ARAA' e

Ai;,r'J:'*'@SiS j';6jKL t:)Y, Jr6$\

(Danl<$r.iwafiryul<mtpnhtekanll<epadnlvfusa"
.Pugtlahdimalamhnridengannanbowahanba.harnba.

Ifu [Bani I aill, l<arena seszngguhny akarmt selralimr al<sn

disl.lsnl/li" Kemudian Fir' aun mr,flgirtrnl<mt orang yaflg
mengumpill<m [tcrtarany aJ lr,e kota-lcota. [Fir' aun

b qlcntal : !'Sevnggphny a mq el<a IB ani Israil] b etrar -berur
golorrgan lrc,cil. Dan sesurrggutmya mciel<a memhuat lwl-

lwl yang moni,lrnbl,tlkmr amarahkita)
(Qs. Asy'Syu'araa' 12612 52,'55)

906- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah, ia
berkata, "Golongan kecil adalah 670.000 orang."(e06)

w - Jami'19:47. As-suyuthi mengutipnya darinya dalaurr. Ad-Durz 5: 84-85; dan
dari Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 97. la menambahkan, "Bala
tentara Fir'aun tidak bisa dihitung."

Al Qurthubi menyebutkbn maknanya dalam Al Ahkam 13: 99. Lihat suratr Yusuf
ayat99.
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{@a;+LUiq3\
(D m, seilnggulwry a kita benar.benm golorryan y ang selalu

berigga.jaga) (Qs. Asy,Sytr'ataa' 126l: 56)

907- Al Qurthubi: Abdullah bin Mas'ud berkatq tEntang firman Allah
'Azza Wa Jalla:'ai.+€- *Sb (Dan sesungguhnya kita benar-benar
golongan yang selalu berjaga-jaga) Orang-orang kuat dengan

menyandang senjata dan menunggang 1u6u.(eoz)

{@ +=Eii ,fi?
(lAlu kilrni walqrul,an l<epada lvfusa" .Pul<ullah lautan itu
dmgan tongl<aarut." MaLa terbelahlahlautan itu dsn tiap.

tialp belahm adalah sepeirti gurnurg ydngbesar)
(Qs. Asy,gys'araa' 126l:. 631

908- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Abdullah bin
Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu latberitahu kata-kata
yang diucapkan Nabi Musa AS kettlm membelah lautan?,, Akl;
menjawab, "Mau." Beliau bersabda, "Ucapkanlah: ya Allah, bagt-
Mu segala puji, pada-Mu tempat bersandar, Engkau tempat
mernohon pertolongan, Engkau tempat memohon bantuan; tidak
ada daya dan kelantan kccuali dengan (pertolongan) Allah.,{e0B)

909- As-Suynthi: Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir mengeluarkan
dari Ibnu Mas'ud:

n' - Ahlwm 13: 102. Ia berkata, 'Mereka benar-benar kuat." As-Suyuthi
-*S{)f#,X i{3* 5: 85-86 dari 'Abd bin Humaid.

p; k a<i ii;63;s d u;i 6 *; tt;$' \
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{ @ . . .'wY,rt b 1#5:5 *s':rt wi
W W(,',,ji Jy@ 5J;;:- { ti <,36-'#13

Tentang firman Allah: ,fi? $eperti gunung yang besar):

berkata, "Seperti gunung.u(e0e)

{@aiv( 6LilY-{i6;Y\
$ Asmn l<firJil ini ddak lain lrr;rlyy alah adn kebiasaan

onmg dahulu) (Qs. Asy,Syu'araa' l}6lz L37)

910- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari 'Amir dari Alqamah dari Ibnu

Mas'ud: 'r-{f iL {1T3.6 iyUasamg.kymil.Iryi ti/ak.laiy hanyalah

adat kebiasaan orang dahulu): #.lilt dy+l I! lJ.i o! ([agama

kami] ini tidak lain hanyalah buatan oranf-oorr! dittotrl.O'ol

6H)b+>o#j'5 {'ilJ,lliit-*"{-#:$y

(Dan penyair-penyaw iat diil<uti oleh orung.orcritg yolng

sesot.Tidakkrthl<f,naurnelilwtbahwasanyarnerelca
rnengartma di tia1- tiap lembah, dsrJbahwasanya mercl<,a

sul<a rnengatal<mt dpd yolng rnqeka sendiri tidf,k
menguial<mr[nya]?Keanaliofi tng.svang[penyair.penyair]

*t 
- Ad-Duo 5: 86. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalanAt-Tafsir 6: 154.

eto 
- Jami'19: 60. Ia juga meriwayatkan maknanya dari Yazid bin Harun dari Daud

dari Asy-Sya' bi dari Alqamah, dengan redaksi, "Ia berkata, Sesuatu yang mereka buat."
As-suyuthi mengutipnya darinya &lam Ad-Dun 5: 9l-92; dan daii SaId bin

Manshur, Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani.
Ibnu Katsir meriwayatkan dalam At-Tafsir 6: 163 dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas

(dan selain keduanya), "Apa yang kamu bawa kepada kami hanyalah buatan orang-orang
dahulu."

TatswlbnuMas'ud
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yar.gberf;mflrr dmbqamal saleh dmbarryak muryebut
Nlahdmmendnpatl<ernenangansesudahmendsitn
lcezluliman ...) (Qs. Asy.$y1r'araa' l26b 224.227)

9ll- Ibnu Hambal: Affan menceritakan kepada kami, Qais menceritakan

kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibratrim
dari 'Abidah As-Salmani dari Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata,

"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tj4 gqJi '*+'ttt
(Sesungguhnya sebagian bayan [penjelasanJ seperti sihir ...19rt)

912- At-Tirmidzi: Abu Sa'id Al Asyaj memceritakan kepada kami, Yahya
bin Abdul Malik bin Abu GhaniyJah menceritakan kepadaku,

ayahku menceritakan ke,padaku dari 'Ashim dalirZir- dari Abdullah,
ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'|Jit| jit-St',r;bt
(Sesungguhnya di ant ara sy air-sy air terdapat hilonihnyal? tz)

913- As-suyrthi: Ad-Dailami mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud secara

madu':

Para penyairyang mati dalam Islam diperintahkao oleh Allah unttrk
merrbuat syair png dinyanyikan oleh bidadari-bidadari untuk
suami-suami mereka di surga sedangkan'penyair-penyat yang

mati dalam kernusyrikan mendendangkan syair-syair )rang
mengajak kepada kebinasaan dao kehancuran.(el3)

"' - Al Musnad 6: 162 yarg tcrrnuat dalur hadits yurg lebih parjang tcntang
manusia )ans pahng bunrk h juga mcriwayatlcrmp 5: 293 dsi Aswad dffi Icrail dri
Abu Ishaq dri SaId bin Iysdh dti lbrnu l\,lastd wxa nauqttf, Syakir bcrkata, ,Ia
adalah Sa'd bin Iyadh'. Ia menilainp shahih.Ia mcngatakan bahwa ia tidak mencmukam
bagian hadis ini kecuali di terpat ini.

As-Suyrthi mengrtipnya duJram Ad-Dur 5: l0l dri lbnru Abu Syaibah yang
termuat dalam hadits b€rikuh),a-

At-Tirmidzi menpbutnya ddarn Shahih-np 8: 1.84.

"' - Shahih-rr.ya l0: 288. Ia berkat4 "Hadits ghorib dari jalur ini.,' perawi lainnya
meriwayatkan atsarini dri Ibnu Abu Ghariyyatr serxramauquf, Hadits ini diriwayatkan
dari selain jalur ini dari Abdullah bin Mastrd dari Nabi sAw.'As-suyrthi mengutipnya
),mg termuat dalam hadis sebelunrrya.

"t -Ad-Durr 5: loo.

J-
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O SURAH AN,NAI\{L O

$yi;i 6,ii +4;6 ;$fr '& %i ie $i i6 \
{@ . ";niL

(Bqlqtalah seorcmg yang nernp,rryoli ilnw dari dJKitab:
uAlil akfrrr men$awa singa,sana itulepad*nu sebehnrt

matrlfiwberlleilip"...) (Qs. An Naml [2712 40)

914- Ar-R^zi: Pendapat Ibnu Mas\rd:

Ia adalahNabi Khidhr AS.(er4)

,i6/;{ ;i#,,6*t'e:*r, ? s; i* 3,,:i $rsvy
{@ l,irs-i't$q t3(

(Dan apabila pulutaan telah iaarh atas mselca, l<ami
l<Ehwrl<frn sejenis binatang melau darihnrri yolrrg al<frrr

mengatakan lnp ada mq eka, bahw a senmggulury d rna.rntsid
dalwlu ddak yokinl<epado oyat.ayat l<or,rni)

(Qs. An,Naml l27k 82)

et4 -.Ma|atih 6: 380.
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915- Al Qurthubi: Abu Bakar AlBazz.ar(meriwayatkan secara Musnad),
ia berkata: Abdullah bin Yusuf Ats-Tsaqafi menceritakan kepada
kami, ia berkata: Abdul Majid bin Abdul Azizmenceritakan kepada
kami dari Musa bin'Ubaidah dari Shafwan bin Sulaim dari putra
Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, bahwa ia berkata,

"Perbanyaklah kunjungan ke Baitullah ini sebelum ia dihilangkan
dan dilupakan tempatrya; dan perbanyaklah membaca Al eur,an
sebelum ia dihilangkan?"

Mereka bertanya, "Wahai Abu Abdunahman, mushaf-mushaf ini
akan dihilangkan? lalu bagaimana dengan yang terdapat dalam hati-
hati manusia?" Ia menjawab, "Pada'pagi harinya mereka akan
mengatakan, "Kami akan berbicara dengan perkataan dan

mengatakan suatu ucapan." Lalu mereka akan kembali
mengucapkan syair-syair Jahiliph dan perkataan-perkataan

Jatriliyah, yaitu ketika jatuh giliran pada mereka untuk
6"t61";".(rts)

916- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud berkata, "(Binatang melata) akan keluar
6.11 g1r"1i.rr(e to)

"t - Ahkam 13: 234.Ia juga mcriwayatkan redaksi )rang sama tanpa rurgkaian
sanad.

As-Suyrthi mengutipnya dalarn Ad-Durr 5: ll5 dari Ibnu Abu Hatim dengan
redaksi, '...Ia ditanla, "Bagaimana Al Quran akan dihilangkan dari dada-dada
manusia?n Ia meirjawab, "Akan be{alan satu malam pada mereka lalu keesokan harinp
mereka lupa (hapalan dalam hati hilang), dan rnereka lupa perkataan: La llaha ttlallih.
Lalu mereka kembali mengucapksn l€ta-kata Jahilifh dan iyair-syair m€,reka ...."

Ibnu Katsir meriwayatkan redaksi yang sama dalam At-Tafsir 6: 220-221 dari
Hud"aifah bin Usaid Al Ghifari dan seorang laki-laki dari keluarga Abdullah bin Mas\rd.

et6 - ?ad6: lgl.

Wdr lbwMas'ui!
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O SURAH AL QASHASH O

(Darrmmiadil+osonglahhf,tiibulvlusa.Sesunggulmya
lwnrpir gaio ia mmyatakan dwsia tentang \ilttsd,

seandainy a fifuik l.anri lr;gulfl<m lwti,fl! d ...1
(Qs. Al Qashash [28]: 10)

917- N Qtuthubi: Ibnrr lvlaslud dan Ibnu Abbas (dan selain keduanya)

berkata: €$ Kosonslai) plni: Kosong pikirannya dari segala

sesuatu tentang dunia kecuali hanya memikirkan Musa.(elo

918- Al Qurthubi: Ibnu Madud berkata, "Hampir saja ia mengatakan,

'Aku adalah ibuny6'. u(ela)

<,jL.,rai <;iA *t;":r <i;Ji(,{;$ y
Lg,$, { 66 KY 11 |suitl-:ii ig$r e} u14;

t'7 - Ahlcam 13: 255. As-suytrthi mengutipnya dalamAd-Durr 5: l2l dari Ibnu Abu
Hatim dengan redaksi, "Pikirannya kosong dari segala sesuatu tantang dunia."

e't - Ahlcam 13:256.

;\ilq o;6*:;j$36e;Yy
{@ WyGEJ
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+Usivfu;i:+a
{@ uri

(Dan tatl<ala ia smeai iti smrfu air negerilvlail.yan ia
rnenjumpai ili sano sela,mpulm oflfrig t@tg senor7

manin,uml<an ttrrrrwli'rrryal, ilfii ia merfrrrrtfui ili fulokorrg
orangbmryak itu, ihn orurg wuritayorrg *ilaq

mengharrta ftemalcny al . I{*w Wda, " Aqalcah
nakmfunn [dmgan Wuat u fuSitu]?" I(eluo wanita ifit
nn$awab, uKani fidak da|d m,enfuuainlrorir ttffirrrrkl<frnil

sebehtmpengetrta/lo,patgenrfuhitunrrl;rlnifi lCkfi r
Itemal(tytal, seilmry bopak lormi ailalah ot6rg ttto yorrrg
T elah larldiut uvr,utttyr" MakoMusc rllenihql mimmt
tenwh itu tmfitk [menolnq] l<efuiya,lrlnnilior- ilio

lcetrtalike tefiAd yorrtg t"hh ...7
(Qs. Al Qashrsh l27l:23.24)

919- Al Qurthubi: Finman Allah Ta,alo: ,*t &&'X GanAim d*r
kembali kc tempat ymg teduh) adalaL ke narmgao
pohon Akasia.

Pendapat id dikatakan oleh Ib,nu 14"1160rr)

920- Ath-Thabari: Al Husain bin Amu Al 'Anqlzi me,nceritakao
kepadalcu, ia berkata: ayahku menccritakm k€pada kami, ia
berkata: Israil me,nccritakan kepada tmi dri Abu Ishaq dari Amu
bin Maimrm dari Abdullalt iab€rtatd

Alal me,nunggangi oataku sclama &ra malam hingEa paOa pagi
harinya aku tiba di l{adJran. Lalu akub€rhya tentangpohon yang

"' - Ahlram l3:269.Par-tahqiq-nybcdo0q ?ohm rLr.ia adrtfi pohm kecil ymg
darm-daunnya kesil dan duridurinya kccil. h mcrrilili plti"m+tinlm torotrg l-ri
dimakan manusia.n

Ibnu Katsir meriwayarkan rtakna ini dakn lt-T6b 6:23T dcngm rcdaksi, ,Lr
duduk di bawah pohon."

ey{ri,'r4&3
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dijadikan Nabi Musa AS sebagai tompat berlindung. Tenryata ia
pohon berrvarna hijau yang bagus. I^alu kutanrbatkan ontaku pada

pohon tcrsebut lctika inr ontaku sedang lapar, maka ia me,lrcari-

cari (dedaunan) padanp sclama satu jam lalu munakannya.

Kernudian rku berdoa kcpada Allah unurk Nabi Musa AS lalu aku

P€rgi.02o)

fifi e;::Ji$6y';rfr ,r4r.

{@ A*i
c$i:1i6\

(Sdldh serrrang dorikedua wanita ituberkata, "Yabapaldcu
an$illdh ia sebagai or:crrrg yorngbel<nio tpfukital,l<arena

sesr.nggulmya orang ymg palingbaik yangl<onru olrtil
untukbel<nia tpfukdul ialah otarlg yangl(rntlagt dapat

dipucayd!) (Qs. Al Qashash 127l:261

921- As-Suyuthi: Alh-Thabarani mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia
mengatakan, ketika tqnan pgre,Bpuan Nabi Musa AS berkata, ,7fu.

A.irl;fii 6;'fr i i 6L7vigr (satah seorans dari tcedua

wanita itu berkata, uYa bapak*a ambillah ia sebagai orang yqng

belcerja [pada kitaJ, lurena sesungguhnya orang yang paling baik

,\. 
* - Jani'20: 17. trbnu l(atsir tnqgutipn),a darinp."dalam Zi-fo6t 6:"22i.la

berkata" Dalam riwayat Ibnu Maslrd disebutkan bahwa ia pergi ke pohon t€rrpat dimana
Allah SWT berbicara deirgan Nabi Musa AS.' i

Al Hakim dilam lI Mustddrak 2: 576-577 dari Bakar bin
Mrhsrnmad bin Hamdan Ash-Shairafi (di Marwa) dari Abdushsharnad bin Al Fadhldad
Khataf bin Al Walid Al Jauttari dari Israil dengan redaksi yang sama. Redaksi awalnya
addlah, "Diceritakan kepadaku t€,ntang pohon yang di$malen Nabi.Musa.AS sebagai
tempat berlindung. Lalu aku pcrgi untuk mendatanginya selama dua hari dua malanU lalu
alar sampai padanya pada pag hari ...." Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-
Dzahabi.

As-suyuthi mengutipnya darinya dalarn Ad-Durr 5: 128 pada suratrAl Qashshash
ayat 30; dan dari Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ib'nu AI Mundzir seperti redaksi Al
Hakim. Di dalarmya disebutkan, nTemyata ia adalah pohon Akasia )rang berwama
hijau." Yang dimaksudnya adalah pohon tempat dimana Allah SWT mernanggil Nabi
Musa AS. Lihat surah Al Qashshash ayat 30.

T$sb lbwMas'ud



)tang komu arnbil untuk bekerja [pada kital ialah orangyang Kuat
lagi dapat diperuya') ia (Nabi Syr'aib AS) bertanya, "Bagaimana
kamu melihat kekuatannya?" Ia menjawab, "Ia datang ke sumur
yang di atasnya terdapat batu besar: Batu tersebut tidak bisa

diangkat oleh beberapa orang. Tapi ia bisa mengangkatnya." Ia
(Syu'aib) bertanya, "Bagaimana kamu rnelihat amanahnya?" Ia
menjawab, "Aku berjalan di depannya lalu ia menyunrhktr berjalan
di belarkangnya.' (e2 I )

Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berlcata:

ayahku menceritakan kepada kami dari Su$an dari Abu Ishaq dari
Abu Al Ahwash dari Abdullatr, ia berkata, "Manusia yang paling
ahli firasat ada tiga: Al'Aziz ketika berfirasat tentang Nabi Yusuf

.*,2. 
dPy, yyytfu kepada isterinya: 6 J# 1;* azal

l-rlj irill jl li;i{ @erikanlah kcpadanya tempat [dan loyananJ
yang bailc, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau Hta ptngut
dia sebagai anak) (Qs. Yusuf ll2J:21),Abu Bakark€*aberfirasat

l*1gg 9gT, dan p,enempuan yang meogatakan, <ryT7ifi,;fu;
'4)-fi'ttgiljg i'i Vo bapakhu anbitlah ta iedga orans
yang be .hcrja tpgda,kitaJ, karena senryuhnya orangyangWtias
boik yang ktrru ambil untuk be?,erja (Wdo Hta) ialah orang yang
fuat lagi dapat dipercaya)@)

l

I

'*u,# # o ;F.{, riJl( # uei$rs >
{@...i#$b

(Ivlailu- tdl&la lvfuso sffiAod ke ttenWl @ it* disrlryrloh
ilio ilmri [oruli pinegrr lerrrfuhyorrrg seHlahkrrr'mkryo]

o' 
- Ad.Durr 5: 126.'w 'lamt 16: 19 pada surah Yueuf apt 21. Atsar mi lclah di4akhrij di surarr

tersebut. Ib'nu Katsir meriwayatkannp disini dalarn At-Tafsir 6:239, Ar-Razi dalam,lI
Mafatih 6: 403 dengan malcranya secara ringlas. Di dalarmrya disebutkm, ,puti Nabi
Sytr'aib AS."

Tatsir lbnu lvtas'ud,



padt ten$at yarJg difud&hL ilari sebatang pohonlayu ..,'1

(As. Al Qashash [28]: 30)

923- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari

Amru bin Murrah dari Abu \Jbaidatr dari Abdullah, ia berkata,

"Aku melihat pohon ternpat dimana Nabi Musa AS dipanggil

darinya, yaitu pohon akasia hijau yang bagus.rr(e23)

1 pl<$ 4[5"t?1;aH F- r a€L{tA €s \
{ @ <i'fii'o*(U'"i4 $Y4,fi li,fi

(D an bu ap a barry alcny a [penfuh*] negeri y arrg telah l&ni
blnasafui, yarrg ntdah Wsenang'sen*rJg daldnr

lcehidupamyya; mals ituloh trrrnpoltlir;dian.orJ mrl":el<n yolr.g

tiada di diami tlolgil serludahtnrl.:elo,,l<eanli sebalwglart
l@cil. D an lcarti ad*lah Pew atis[ny a])

(Qs. Al Qastrash [28]: 58)

924- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Abdullah bin

Mas'ud, ia mengatakan, ketika aku sedang bersama Umar bin

Khattab, masuklah l(a,ab Al Khair menemui kami, lalu ia berkata,
nwatrai Aminrl Mukminin, maukah kuceritakan kepadamu tentang

kisah paling menarik )'ang sa)'a baca dalam kitab-kitab ftisah-
kisah) para Nabi?: Burung hantu datang menemui Nabi Sulaiman

AS lalu berkata, ',4ssalamu'alaika, wahai Nabi Sulaiman'. Nabi

% - Jami' 20: 46. Ia bcrkta" "funad-nya saling mendckati." Di dalamnya

disebutlon, " samuf' tmpa ta',dur koreksinya dari lainnya.

Ib,nu Katsir mcngutipnya darinya ddan At-Tafsir 6: 2M. Al Begfuawi

meriwayatkannya aaam ,tl Ma'alim 5: 143. Di dalarmrya disebutkan, "Taban'aq"
sebagai ganti dari "Taraf. Lihat atsarno. 920.

Trltdrlhwlvlas'ud @
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Sulaiman meqiawab, "Wa,alaikas-salan, wahai burung hantu.
Beritahukanlatr kepadalar mengapa kamu tidak memakan
tanaman?" Ia menjawab, "Karena Nabi Adam AS mendurhakai
Tuhannya disebabkan olehnya, karena itulah aku tidak mau
memakannya." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Mengapa kamu tidak
minum air?" Ia menjawab, "wahai Nabi Allatr, karena Allah telah
menenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan air, karena itulah aku
tidak mau meminumnSra." Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa
kamu tidak mau tinggal di bangunan dan lebih mernilih tinggal di
renrnfuhan?" Ia menjawab, "I(arena rerunfuhan merupakan warisan
Allah, dan aku suka tinggal di warisan Allah.' Allah SWT telah

Eenvebutkan hal ini dalam kitab-Nya: ;,H{-;at4it'{s
4:3; (Dan berapa banyabtya [pendudukJ negeri yang terah

lrami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam
lrehidupannta)r*rsampai (ir!i'*tU, @an kami adalah
pewaris[nyaJ)'

{ @ *fii'H:$u, l;r1 w :8 6: y
(Dan Fngoltlahl hrrri [di walail /.Jllahtuerryrlru m"qel<a,

serctyabqlatar"Apal;ah jawabarwrwlcepaitapararasil?;,y
(Qt. Al Qashash [28]: 65)

925- As-suyrthi: Ibnu Al Mubarak me,ngeluarkan (dalarn az-Zuhd),
'AM bin Humaid, An-Nasa'i, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih
dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi sAw, beliau bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian
trccaali Altah akan menyendiri dengannya seperri salah seorang
dari lralian menyendiri dengan buran wrnama. Lalu Dia akan

- , 
* - Ad-Dun 5; 103 pada_suratr An-Naml ayat 16. Ib,nu Katsir mengutipnya disini

d_alam At-Tafsir 6: 2s8 dari Ibmu Abu Hatim i*gm maknanya ,"r"i" ,ingk .. oi
dalarmrya disebutkan, "Yaitu bunurg hantu."

I
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bertanya, 'Wahai anak Adam, apakah yang telah
mernperdayakanmu (sehingga berbuat d.urhaka) kepada-Ku? wahai
anak Adam, apa yang kamu amalkan terhadap apa yang kamu
ketahut? wahai anak Adam, bagaimana responm,u terhadap para
Rasulq"Ozs)

"t - Ad-Durr 5: 135. Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma,alim 7: 180'pada
snralr Al Infithaar ayat 6 secara mauquf.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 19: 244 padaa)rat yang sama.

TofshlbnuMas'ud m
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S SURAH AL'ANKABUUT S

{, @ "#v {6iii -* ti'ii i*4\ 5L\
(Seszngguhrrya shalat itu nwncegah dmi [perbudtan

perkntanl lreii dan rrrunglar)
(Qs. Al 'Ankabuut 1291: 45)

926- Attr-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hasyim bin
Al Barid menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-
Dhahhak dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, bahw.a beliau bersabda, ,6i,&Jt *- d $.tll I
-Siiti ,6t ,f 

"et 
irf arrjar zOVl giaak ada tioti bagi orang

yang tidak mentaati shalat. Taat terhadap shalat adalah bila shalat
tersebut dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkarl.Qza)

927- Ath-Thabari: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al 'Ala'bin Al Musalyab berkata: Dari
Samurah bin'Athiyrah, ia mengatakan:

n6 - Jami'20:99. Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam AbTafsir 6: 290; dan dari
Ibnu Abu Hatim dari Abu Sa'id Al Asyaj dari Abu Khalid dari Juwaibir. Abu Khalid
meriwayatkannya secara mauqufpada Abdullah satu kali.

As-Suyuthi juga murgutipnya darinya ddam Ad-Durr 5: 146; dan dari Abd bin
Humaid dan Ibnu Mardawaih (dengan sanad dha'if).

i
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Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya si fulan banyak

menunaikan shalat." Ia berkata, "Shalat tersebut tidak akan
bermanfaat baginya keeuali jika ia mentaatinya.n(e27)

928- Ath-Thabari: (Al Qasim menceritakan kepada kami), ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Malik bin Al Harits
dari Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat menyuruhnya berbuat
kebaikan dan mencegahnlNa dari perbuatan mungkar, maka Allah
tidak akan menambah untuknya kecuali semakin dijauhkan dari-
Nlaa'"0zel

{ @'b;$u+x.fi$ lU ;;t KiJ: }
(.,. Da;d seslTrgguhnyarnengingat y'.Jrlah [shalat] adalah

lebih b esar tl<ertanaanny a dmi ib adm. h adat y dng lainl .
D m AJlah nmgetalwi dpd y drrg l<frnau Wol<iln)

(Qr. Al'Ankabuut 12912 45)

w - Jami'20:99. As-suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durr 5: 146; dan daxi
Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi.

Al Qurtlrubi meriwayatkannya dalanAl Ahkam 13:348.
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 6: 290 dengan mengomentari

riwayatnya tohadap hadits sebelunmya. Ia berkata, "Ymg mauqr/ lebih shahih,
sebagaimana diriwayatkan oleh Al A'masy dari Malik bin Al Harits dari Abdunahman
bin Yazid, ia berkata: Dil€takan kepada Abdullah, "sesungguhnya si fulan lama
shalatnya." Ia berkata, "Sesungguhnya shalat tidak akan bermanfaat kecuiali bagi orang
yang mentaatinya."

ezB - Jami'20:99. As-Suyuthi mengutipnya darinya datam Ad-Dun 5: 146; dan dari
Sa'id bin Manshur, Ahmad (dalam Az-Zuhd),Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani dan Al
Baihaqi.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 161, dengan redalsi awalnya, .

"Shalat dapat mencegah dan menghindarkan pelalarnya dari perbuatan maksiat kepada
Allah.'

Al Qurtlrubi meriwayatkannya dzlam Al Ahltam 13: 348.
Ibnu Hajar menyebutnya dalam lI KaJi: 128 dari Ahmad (dalam Az-ZuhO ketik?

me'ntaktrij lhabar riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan disini oleh Az-Zamakhsyari
dalamAl Kasysyaf3: 192 dengan redalsi ),rang sama.

TatsblbnaMas'ud



929- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:
' 

Hasan bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah dari 'Ashim

dari Syaqiq dari Abdullah: I$;i 5$: (Dan sesungguhnya

mengingat Allah fshalatJ adalah lebih besar [keutamaannya dari
ibadat-ibadat yang lain): Allah mengingat seorang hamba-Nya

adalah lebih besar (lebih banyak) daripada seorang hamba

mengingat Tuhannya. (e2e)

{ @ i:S e,iUi1-, r! c=-;i'Jfrr}*A{j }
(D mt j angariah l<anvl b er ileb at dmgan Ahli kitab,

melainl<,on dengmt cara y(mg palingbaik ...)
(Qr. Al'Ankabuut l29lz 46)

930- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu 'Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran
menceritakan kepada kami dari Sulaiman dari Umarah bin Umair
dari Huraits bin Zhuhair dari Abdullah, ia berkata, "Janganlah
kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang sesuatu, karena mereka

tidak akan memberi petunjuk kepada kalian, mengrngat mereka

telah sesat. Kalian bisa mendustakan mereka karena kebenaran
(yang kalian miliki) atau membenarkan bahwa mereka batil.
Sesungguhnya tidak seorang pun dari Ahli Kitab melainkan dalam

hatinya ada niat untuk mengajaknya kepada agamanya seperti

halnya nr* 6to6". r(e3o)

ne - Jami'20: 100. As-Suyrthi mangutipnya darinp ddun Ad-Durz 5: 146; dan
dari Ibnu Abu Syaibatr dan Abdullah bin Ahmad bin Harnbal (dalam Zawaid Az-ZuhQ
dengan redaksi )rang sama.

$^l Qurthubi meriwayatkan dalamAl Ahkam3:349 dengan makna yang sama.
"" - Jami' 2l: 4. Ibnu Katsir mengutipnyra darinya dalam At-Tafsir 6: 293. Di

dalamnya disebutkan, "Abu'Ashim" sebagai ganfi dari "Abu'Amir."
As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 5: 147 dan dari Abdunazzaq

dengan redaksi yang sama. Dalam bagan alhirnya disebutkan, "Jika kalian terpaksa
harus bertanya kepada mereka, lihatlah apakah yang mereka katakan sesuai dengan kitab

Tafsir lbnuMas,ud



$?:rir,ib {j $. n .* u, jui *'yJ \
{@ <.,JE5;6i*

(Danl@n'uu tidak pemah mentbaca sebehnnnya [Al
Qur'anl sesuaht Kitabpm dar.l<firw tidak [pernah]

merulis s1tf,tu Kitab dmgan tangan l<mramrru; Andailcillta
tlrofiau pefiLah membaca dmt merntlisl, bmar.benar ragulah

orang y ang rnengingl@ri[nw])
(Qs, Al 'Ankabuut l29l: 48)

931- As-suyrthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam Sunan-nya) dari Ibnu

Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: idu.*i uW aKU; (Dan

lramu tidak pernah membaca i"o"l"*"ir-ii AionJ sesuatu

Kitabpun) ia berkata, "Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan

tidak bisa menulis."(e3l)

'fii|,ff$r;#r

{ @ 'bKii';;Yt:X;t"J;i

(Dq sewngguhny a iil<a l<snru tauy al,an lnpafu merel<a:

"siapal<ah ymg mmjadil<mlangit dmbrnni dmt
mmundul*erJ rnatahari dmt bulan?")

(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 61)

Allatr atau tidak. Jika ya, maka anrbillah; dan jika tidak maka tinggalkanlah." Sebagai
ganti dari, "Sesungguhnya tidak seorang pun ...."

Al Qurthubi meriwayatkannya dalarn Al Ahlam 13: 351 secara marfu'tanpa ada
bagran terakhimp.n' 

- Ad-Durr 5: 148.

,?3-it3 o.Sii)i ItL'6 ,riY {jy
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g32- Al Baghawi: Husyaim mengatakan dari Ismail dari Zubaid dari

orang yang memberitahukan kepadanya dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah: fii\143 (Oo" sesung7uhn)ta jika kamu

tanyakan kepada nereki:)yukt i orang-orang kafir Mekkah'(e32)

. 2 - Ma'alim 5: 165.

L
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e suRAlI AR.RtTUM O

$*X.-,fi,rfr|i;'sO ili*C;l')"tsAMe'j*ib4€" .r@ <iw
Xe.-,, #;- 61 fr@ 6j,-,fi U,45j
'Xi'"{sJ,t';3'ii i9* S;; @ #;t 3;4t fi

{@ 6g;ru,(s
(/Jit lazrln Miim. Telah ilikalahlcm bangsc Rrmurpi- Di
rcgcri ydrrg terilela ilst mqela sesuilah ililcallalil<st ittt
dt<frrJnwwmg.DalerJb&uqpotnlnnlqgi.BagaAJrlah'lah

tn-uscm sehelurn dm seflnah [mqelamerwtgl.Dan dihrrri
Itc,enlerlornsarrbangsaRumawiliat@ertiralahotarJg'

otdrJg yaflgbsrirncn. Karena perolotgut Nlah. Di.a

merclqg siopo y urg dil<eh.endoki,Nya. D m diolfr lvlalru
P ql<asa lasi P eny cy urg. [Seb asai] i anii y orrrg rzbenorrtty o

dori Nlah. Nloh 6nak al<orr nmyalahi iorltilnya, tetqi
lccbanyalcmmalwsinddnkMengarrlrruri)

(Qs. Ar,Ruum [30J: 1.6)

933- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul A'la meirceritakan kepada kami, ia bertata: Daud

menceritakan k€pada kami dari 'Amir dari Ibnu lvlasb4 ia bertata,

Tdsbll,,.tvlas'ud, 6l



"Telah terjadi (peristiwa yang disebutkan dalarn): ijst *9@ it
@ @Uf t*m Miim. Telah dikatahkan bangsa Roiawilgttt

Ath-Thabari: Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun

dari 'Amir dari Abdullah, ia mengatakan:

Bangsa Persia menang melawan bangsa Romawi. Orang-orang

musynk senang jika Persia menang melawan Romawi, sedang

orang-orang Islam senang jika Romawi menang melawan Persia

karena mereka Ahli Kitab dan lebih dekat dengan agama mereka.

Ketika tunrn ayar @ 'r:s, *@ i, (ltif taam Miim. retah

dikalahkan bangsa nonku) sampai 
^Wt 4 & e(Dalam

beberapa tahun lagt), mereka berkata, "Wahai Abu Bakar,

sesungguhnya temanmu (Muhammad SAIV) mengatakan bahwa

Romawi akan menang melawan Persia dalam beberapa tahun." Abu

Bakar berkata, "Benax." Mereka berkata, "Maukah kamu bertaruhan

dengan kami?' Maka mereka bertaruh dengannya tujuh ekor onta

muda sampai tujuh tahun. Setelah lewat tujuh tahun tidak ada kabar

apa-apa. Maka orang-omng musyrik gembira atas hal tersebut,

sementara orang-orang Islam bersedih hati. Lalu mereka

mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya,

"Apa )ang dimalsud beberapa tahun oleh kalian?" Mereka

menjawab, "Yang kurang dari sepuluh." Maka beliau bersabda,

'Pergilah dan tambahlah dua tahun lagi."

Kataqra melanjutkan: Maka tidak sampai lewat dua tahun

datanglah iring-iringan onta )rang me,ngabarkan kemenangan

Romawi atas Persia. Kaum muslimin pun gembira mendengarnya.

Lalu Allalr me,nunrnkan ayafi @ ilig$e ,, .(Alif, laam

Miim. Te l ah dikal ahkan b angs a Rwnatti.) *ri'ii ilA{|iil :;S

%' - Jami'21: l2.Ia juga meriwayatkan dengan rnakm),a 12: 15 dari Ibnu Waki'
dari ayatmya dri Al Alnasy dri Abu Adh-Dhuha dri lt[amrq dari AMullah, ia berkata,
"Telah terjadi (kemcnangan) bangsa Romawi." Lihat suah Al Furqaan ayat 77.

t
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,l'ij([sebagaiJ ianiiyang sebenamya dari Allah' Allah tidak alan

meny al ahi i ani inY a).a3a)

{ @ ""'/l,,F;{s *ai l3 ;\ 4{'): UY
(D on di antaru tanda,tmda llrJkuasamt'Nyo iolah
'iiairir"y 

o langit dtrJ burrli dengm Ir adah"N y al
(Qs. Ar'Rutrm:25)

935- Al Baghawi: Ibnu Mas\rd bcrkata, "Keduanya berdiri tanpa tiang

dengan perintah-Nya (kehendak-Nya)''(e3t

s - Joni, 2l: 14-15. Ibnu Katsir mcngutipnp drinp &lmf. At'Talsrr 6: 305' dan

As-surnrllri dgflorrl. Ad-Darr 5: 150-'" ';l:;ird;3;17i, 
dm saelalrnp: Dikekan (utinp a&lah),'Koduanya Qmgit

dan bunti) sclalu berdiri kokoh dengm pcrintah-Nya'

Taftirlhn,lv,las'rd f-rii'l



O SURAHLUQMAN O

h$i,bl,; A *_gJ i "j4 i,$t ii \
{@ "fi|C.';it;e

(Dan ili antsra natwsia tadal otang yarrg manpugunakmt
pukfraan yolng fidakbugww unafu nurryesatkmt
Imalnrusial dmi ialan cJ;lah tntpa pengetalwm ilmt

mrrnrjadil<m ialm AJ;lah itl.t olok olol<srJ ...)
(Qs. Luqman [3U:6)

936- Ath-Thabari: Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Yunus mengabarkan kepadaku dari Abu Shakh dari Abu
Muawiyah Al Bajali dari Sa'id bin Jubair dari Abu Ash-shahba'Al
Bakri bahwa ia mendengar Abdullah bin Maslud ditanya tentang

ayat ini: *h;'1,b1,; A*-*Ai A ojL; 46i(;
(Dan di antara manusia [adal orang yang mempergunalun
perlrataan yang tidak berguna untuk menyesatkan [manusial dari
jalan Allah tanpa pengetahuan): Maka Abdullah menjawab,

"Nyanyian, demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia." (Ia
mengulangnya 3X;.(rlo

%6 - Jani'21;3940,Ia juga meriwayatkannya dri Armu bin Ali dari Shafivan bin
Isa dari Humaid Al Iftarath dari 'Ammar dari sald bin Jubair tanpa gasarz (surrpah).

Ibnu Kaisir mengrtipnya darinya dal am At-Tafsir 6: 333-334 dcngan riwayatrya.

Tafsir lbnulvlos'ud
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937- As-suyrthi: AI Baihaqi mengeluarkan (dalam Asy-Syu'ab) dari

Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: ,h5Ai 'ti)c6-i' q(li';rS 1oa"

. di antara manusia [adal orang yang mempergunalwn perlwtaan

yang tidak berguna) ia berkata, "Yaitu seorang laki-laki yang

membeli (merrbayar) biduanita untuk menyanyi unhrknya di

malam hari atau di sianghari.uo3D

O 
j i;, A,{-t )37'6 # Jt3, if ufffi.",#- y

{@ ..'nJ(Vis.,AqO1rffi
$WnorJ bqWal, uHci analdcu, se$rnggilhny a iiro' adf,

I*rllrmtttpelitrrlrortrrnl *fuubiji saui, dmbqada dalnnJ

bmt attn ditarrgtt dott di dalanbtmri, niscoyo Nlah al<6r

@o[mefialasirryol ,..1

(Qs. Luqman [31]: 16)

938- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn meflceritakan kepada kami, ia

berkata: Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang l:habar yang

dituturkannya {ari Abu Malik dan Abu Shalih darl Ibnu Abbas-

Al Hakim meriwayatkannya ddut Al Mustadrak 2: 4ll dari Abu Al Abbas

Muhannnad bin Ya'qub dari Bal&ar bin Qutaibatr Al Qadhi dari Shafivan bin Isa Al
Qadhi dari Humaid Al Khanath dari 'Ammar Ad-Duhani dri Sa'id bin Jubair, dengan

redalrsi, 'Dcrni Ailah, ia adalah npnyian." Ia menilainya shahih dur diperlorat oleh A&-
Dzahabi.

As-suyrthi me,ngutipnya dari kcduanya drJiam Ail-Durr 5: 159; dan dari Ibnu Abu
Syaibah, Ib,nu Abu Ad-Dunya, Ibrnu Al Mrm&ir dan Al Baihaqi (dalam$z'aD Al Inan)
dari Abu Ash-Shahba'Al Batai.

Ib,nu Al Jauzi meriwayatkannla dalarn Az-fod 6: 316, dan Al Qurthubi drJ.am Al
Ahlcam 14: 5 I . Kernudian ia meriwayatkannp lagi 14: 52 dalrt Sa'id bin Jubair.

n' 
- Ad-Durr 5: 160. Al Qurthubi menpbutkan malora ini dalamlllhlqm 14 51.

Al Baghawi meriwayatkur dalanAl Malalim 5: 9l pada surah Al Furqaan ayat72.
Tentang ayat ini ia berkatg "Nlalyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati

sebagaimana air menumbuhlan tanamf,i."

Tatsirlbwlvlds'ud 
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dan dari Munah dari Abdullah- dan dari beberapa orang sahabat

Nabi SAW:

Allah SWT menciptakan bumi di atas ikan besar; itulah ikan yang

disebutlran Allah dalam Al eur'an: @ ;r;fi 6 )rf|'.! 1Vur,
demi lcalam dan apa yang mereka tulis); ikan besar berada dalam
air; air berada di atas batu karang, batu karang berada di atas

punggung malaikat; malaikat berada di atas batu besar; batu
besar berada dalam angin. Itulah batu yang disebutkan dalam
suratr Luqman, yang tidak berada di langit dan tidak berada di
bumi.(e38)

'Yd|*fiiis; 
o;gl^#iJ*qiL #{; y
{@;F)G

(D m, j angankth t<frnw mematingl@r.. mtknw, dmi manusia
ficarena sortongl dan jangornlahl<arauberjalm di mula

bumi dengan angl<uh. Sesunggahny a Nlah ddak merryulai
ur (mg- ofimg y ang sombong lagi nlrrnl$onggsl<nrJ diri)

(Qs. Luqman [3U: 16)

939- Ibnu Hambal: Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami,
Su$an menceritakan kepada kami, Ar-Rukain menceritakan
kepada kami dari Al Qasim bin Hassan dari pamannya

Abdurrahman bin Harmalah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

'Nabi SAW tidak menyukai l0 hal: Memakai parfiun (yang terbuat
dari Za'faran dll), merubah uban (menyemir rambut), memakai
cincin emas, menyeserkan kain sarung (ke tanah), menampakftan

et 'Jami'21:46. atsar ini merupakan bagan dari atrarpanjang png telah ditakhrij
sebelunmya pada surah Al Baqarah ryd29.

Ibnu Katsir nrenpbutrya disini dalam At-Tafsir 6: 340 dari As-suddi. Ia berkata
t€ntangla, "Atsar ini merupakan salah satu cerita-cerita Israiliyyat png tidak boleh
dibenukan dan tidak pula didustakan."

Tafsir lbwMlastud



perhiasan di selain tempatnyq bermain dadu, mengeluarkan sperma

dari tempatrya (tidak memasulkan sperma ke dalam vagina agar

tidak mempunyai anak), menrsak anak kecil -yang bukan

mahrarnnya, mengikat Tamimah dan Ruqyai kecuali detgan Al
Mu'awwidzal.rr(939) ,

.,#. b i4 Hs'lirt{;J u.,6'ii o.6 ii y
{@ 1*3;'aiiYlii L$e:r;e Ai15
(Dm seandainya polwn polwn dibun i rneniadi paw dmt
laut [rneni adi tit:,r,rr,], diturtahlran l<epadary a htiuh laut

fia3tl sesudah [lcerins]r]ya" niscaya finf,k akf,r. hahis-
habixrya [diail*l<an] lalhnat AJldh)

(Qs. Luqrurn l3llz 27)

940- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda sesuai yang diinginkannya. Lalu ada

seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Wahai Muhammad,

kamu menyangka telah diberi hikmah dan diberi Al Qur'an dan

diberi Taurat?u Maka Allah menurunkan ayat: ,Zrf;tO6 it
e3e - Al Musnad 5t 291-292.Ia juga meriwayatkannya 5:213-214 dari Jarir dari Ar-

Rukain dari Al Qasim dengan redaksi yang sama. Dan juga 6: 103-104 dari Muhammad

bin Ja'far dari Syubatr dari Rukain dari Al Qasim dengan redaksi yang sama:

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan'nya 2: 128 dari Musaddad dari Al
Mu'tamir dari Ar-Rukain dari Al Qasim dengan redaksi yang sama.

An-Nasa'i meriwayatkannya datam Sunan-nya 8: 141 dari Muhammad bin Abdul
A'la dari Al Mutamir dari Ar-Rukain.

As-Suyuthi mengutipnp dari mereka dalamAil'Dun l:267 pada surah Al Baqarah

ayat223, dan dari Al Baihaqi.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mwtadrak 4: 195 dari Ibnu Abu Abdullah

Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh dari Yatrya bin Muhammad bin Yatrya dari Musaddad

dari Mutamir dari Ar-Rukain dengan redaksi )rang sama. Ia menilainya shahih dur
diperkuat oleh A&-Dzatrabi.

W* Ibnulvlas'ud



'iy t'y'.$i- Ltg.r.'6 e gi i# .ty. b i* Hf' f6t i;J
@ 

-1* 
3,r, (oo" ieandainya pohon-pohon di bumi meniadi

pena dan laut fmenjadi tintaJ, ditambahkan kcpadanya tuiuh laut

fiagrl sesudah flrcringJnya, niscaya tidak akan habis-habisnya

[dituliskanJ kalitnat Allah\ Di dalamnya Allah berErman, "Ilmu
Allah lebih banyak dari itu; dan ilmu yang diberikan ke,pada kalian

adalah banyak menurut kalian, tapi sedikit menurut-Ku."(e{)

(, ",tf*i,t6 rq qs Sii;*gi &,i in';rt iL y
'L;t,r5,*,5;,{ J1,6?i a, 4 (tti $fi atfr

{@ Wry'fiJtt,
( S esznggr;hny a Allah, lwny a p adn sisi-Nya soj alah

pengetalwmt tentang lwi Kiamat; dflrJ An lah yolng
menttntnlcanlwim, dmt mutgetalad a1a yang dda ilalonJ

rahim. Dan tiada seorangpun yong dapU metgetalwi
[dengm porsti] @a ymg alran dUsahal<arwryabesok. Dan

tiadf, seorangfum yuq dapA rnuryetalrui dibtnni mana dia
al<fln mdti. Sesungguhny a Nloh Maho Mengetalrui lrllgi

MahaMengerrr;rl) (Qs. Luqman [31]: 34)

941- Ibnu Hambal: Yafrya menceritakan kepada kami dari Syubah,

Amru bin Munah menceritekan kepadaku dari Abdullah bin
Salamah, ia berkata: Abdullah berkata, 'Nabi kalian SAW diberi
kunci-kunci segala sesuatu kecuali lima hal: $AiT.,iicliittt

w"*ffi ',fri#t#?*m#,i,^#"
* 

- Ad-Durr 5: 168.
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pada sisi-Nya saialah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan IXo-

talt WnS menunnkant hujan, dan mengetahui apa yang afu dtlo't
rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui [dengot
pastiJ apa yang akan diusahaknnnya besok Dan tiada seorangput

yong dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sarmguhnya

Allah Maha Mengetahui tagi Maha Mengenal)"wt)

942- Ibnu Katsir: Al IIafizI Abu Bakar lJBazzar berkata: Ahmad bin

Tsabit Al Jahdari dan Muhammad bin Yahya Al Quftai
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Umar bin Ali
menceritakan me,lrceritakan kepada ka6i, I$nail me,nceritakm

kepada kami dari Qais dari AMullah, iamengatakan:

Rasulullah sAw bersabda, bg Wt'i J* ,fi:l"rl*'CE t 
-rrif lil

"Apabila Allah S\WT hendak metrcabut nyaua seseorang fr btorri

krtentu, Dia akan meniadikan orang tqsektt mnil*i haia

terhadapnya."(w)

v' - Al Mttsnad 5:24l.la jup nrcriwayatkumya 6: 100 dri Muhanmad bin Jaft
dal.i Syrbah dri Annu bin Mll[rah dcngm rcdaksi ),Elg ssrt& Dalamrcdsksi deimF
disebutkan, "Kamu rncndengrnya dri A$ullatr?' Ia menjawab, 'Yg lerb'ih d6i 50

kali." Dan juga 6: 127-128 dri Waki'dri Mis'r dri Annu bin Murrab dcngm rcdalsi

),ang sama secaa ringkas.
Ib,nu Katsir mengutip,nya &imya dalun At'T$str 6: 356 dengm riwaJd-

riwayatnya. Iaberkata, "smadini lasar scsuai sya;d'Ashabw Swlrin.r
Ath-Thabari meriwayattrnmp darlornAl Janri'21: 56 dari Ibnu Waki'dri Enhye

dari Mis'ar dari Annu bin Murrah' Ia jup meriwayafikmn)'a dri Abu sFrahbil dri Ahr
Al Yaman dari hrnail dari Jaqfr dri Amru bin Murrah.

As-suyrthi mengrrtipmya dri kc&rmp drdrartAd-Durr 5: 166; dm dri Abu Yala'
Ibnu Al Mrmdzir dan Ibmu Lfrdawaih.

Al Qurthubi mcriwayafilrrrnya ddunAl lhkan l4z 82.
Ib,nu Al Jauzi mcriwayatkmrya ddsnAz-7ad 3: 53 pada surah Al An'am eyzf 59

sccara ringkas.n - ioltt 6: 358, dm ectclahp: Kcmudim Al Bszzr bcdda' Tlsfrls itri tidrt
kmi laaatrui ada ymg mcriwaydlmnya eocua narfu'kecrtali Amru bin Ali Al
Muqaddami.'Lrhalatsal, 563 po.da silrall At An'ann a1d 98.

Wdrlbnulvtrc^'ui! Cfl



o SURAH AS.SAIDATI C

943- As-suyuthi: Abdurrazzaq me,ngeluarkan (dalanAl Mushannafl dari

Ibnu Mas\r4 ia berkata, 'Nabi SAW membaca ... dalam shalat

Subuh paai uri lum'"t &1..i@ A Qltif toam miim. Turunnya Al

Qtr'an ..)dan JLi( *:;.siti lfi (Maha Suci Allah yang di tangan-

Nyalah segala keraj aan) (Tabarakl9q:t)

*'ffi WGqH,6\-'u.tiW)4iq;frLy
*id.jLse GD fr a)t3a5tr514,'

-rli; 
;ifiS tg) \rs, 6? -#'bj\ @6i

(sesnnsuhny, -:ffi- benm pucaya tnpada
oyut cyatl<anJi ailalah nsela yolng apdbilr- diperingatl@n

ilengm dyat dyd itu mer:elca segerdbusaiud sqctya
Wtasbih dan merngi Rabbny a, darl lagi pula mqela

*t - Ad-Dwr 6:247 pada awal surah Tabarak (Al Mulk). Sisanya akan disebutkan
pada surah Al Jurru'ah. Ia juga nrcnyebutkannya disini 5: 170 dengan meirgutip dari Al
BaihaCr (dalun Sroraz-nya). Di dalarmrya disebutkan, "Bukanluh telah datang atas
manusia" sebagai gnnti dri, "Maha SuciAllah ..."

't (qf6 
ic:.# e p (iiU,fr fr fi
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fidaildh sornbong. lanhmg nqelaiuh dmi tcmpu
fih,trnya dan mer.el<a selalubqdoalnpada Rabbnya dengon
pernth rasa talcut dflrrhmap, sqta mer:el<a menofl<ahl<mr apa
ap a r ezki y dng l<ami b eril<art. T ak seor angpurr rwngetallui

berbagai nihnat yang menmltt, yarrg indah dipandang
sebagaibalasanbagi mrr:el<a, atas apa yang merel<a

krzidl<an) (Qs. As,Sajdah l32lz t5.17)

944- Ibnu Hambal: Rauh dan Affan menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada

kami, Affan berkata: Atha'bin As-Sa'ib mongabarkan kepada kami

dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud:

dengan dro ororg lakiJaki: laki-laki yang meninggalkan karpet

dan selimutnya pada keluarga dan kampungnya untuk menunaikan

shalat. Tuhan kita berfirman, "Wahai para malaikat-Ku, lihatlah

hamba-Ku; ia meninggalkan tempat tidur dan karpetnya yang

berada di tengah-tengah kampung dan keluarganya untuk

menunailran shalat'karena menyukni apa yang ada di sisi-Ku dan

mengharapkan apa yang ada di sisi-Ku." Dan laki-laki yang

berperang di jalan Allah'Azza Wa Jalla lalu mereka kalah. Lalu ia

mengetahui dosa yang akan ditanggungnya jika melarikan diri dan

pahala yang akan diperolehnya iika terus maju. Malra ia pun

kembali [majuJ hingga darahnya menetes [SttgrJ karena

menyulrni apa yang ada di sisi-Ku dan mengharapkan apa yang

ada di sisi-Ku. Maka Allah'Azza Wa Jalla berfirman kepada para

malailrnt-Nya, "Lihatlah hamba-Ku; ia kembali [maiuJ karena
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meryruk i apa yang ada di sisl:-Kz dan membenci [siksal yang ada
di sisi-Ku hingga darahnya menetes".)w)

945- Ath-Thabari: Khallad menceritakan ke,pada kami, ia berkata: An-
Nadhr bin Syrmail mengabarkan kepada kalrd, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq mengabarkan
kepada kami dari 'Ubaid bin Rabi'ah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Tertulis .lelam Taurat, 'Bag omng-omng png lambung mereka
jauh dari tempat tidurnya, Allah akan menyediakan untuknya
sesuatu yang tidak penrah dilihat oleh mata, tidak pernah di{engar
telinga dan tidak pernah t€rlintas dalam hati manusia. yaitu (yang
dilebutkan) e]lrn Al Qut'an: e g'*d{'r#U,fr'F;6
@ 5Jn 't'(q (Tak seorangtun mengetahui berbagai nihnat
yang menant| yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka,
atas apa yang mereka furj aknl@s)

* - Abu Daud meriwayatlon bagran dainya dalam.suzaz-nya l:252,ritu redaksi
atsar no. 39 png telah dr-talchrij pada surah Aali Trraan ayat t7 t-t12.

Ibnu Katsir me,ngutipnya dui keduanya dalar.At-Tafsir 6:365.
Al Baghawi meriwayatkann),a dalam Al Ma'alim 5: 186 dari Abdul Wahid Al

Malihi dari Abu Manshur Muharmad bin sam'an dari Abu Jafar Muhammad bin
Ahmad bin Abdul Jabbar Ar-RaySani dtri Humaid bin Tg"juwaih daxi Rauh bin Aslam
dari Hamrnad bin Salamatr dari Atha'bin As-SaIb dengan redaksi yang sama.

%s 
- Jami'21:65. Ia juga meriwayatkronya dari M'hammad bin ubaid Al Muharibi

dari Abu AI Ahwash dai Abu Ishaq dari Abu ubaidah de,ngan redaksi yang sama. Di
dalamnya disebutkan, "Dan 5rang tidak didengar oleh malaikat yang dekat (dengan
Tuhannya)." Dan juga dari Abu Kuraib dari lb,nu shalt dari eais bin Ar-Rabi' aa.i euu
Ishaq dari 'Abidah bin Rabi'ah Al Iladtsi dengan redaksi ),ang sam8. Dan juga dari
Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhamrnad bin JaTar dri syubah dri ebu Ishaq
dari Abu tlbaidah dengan redaksi )ang sama, dengan redalsi, "Allah berfirman: lftu
menyedialtan untuk hanba-hanbaKuyang saleh squatu yang belum pertah ditihat oleh
mata, behmt peruah didengar oleh telinga, dan belum peruah terlintas dalam hati
manusia. seseorang tidak mengetahui ...." Dan juga dari Ibmu Basysyar dari
Abdurrahman dari Su8nan dari Abu Ishaq dari Abu ubaidah dengan redaksi png r"-u
secara ringkas. Redaksi awalnya adalah, 'Disediaksr rmtuk mereka sesuatu yang belum
pemah dilihat mata ...." suSmn berkata: sesuai yurg kuketahui tanpa ragu-ragu. pen-
tashih-nya berkata, "Dalam Al Khulashah disebutkan bahwa Abu Ishaq meriwayatkan
dari 'Abidatr bin Rabi'ah. Barangkali tarnbahan nAyahku" berasal dari peirulisnya.',-

Al Hakim meriwayatlcannya dalarn Al Mustadrak2: 414 drui syaikh Abu Bakar bin
Ishaq dari Ismail bin Qutaibatr dari Abu Balor bin Abu syaibatr dari Abu AI Ahwash
dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah seperti riwal,at Ath-Thabai dari Muhanrnad bin

T$sirlbnu^fos'ud



i*6;KJi,-t:i7fr'ai, t:"iirfrt<;##;y
{@6H.

(D an s enmgguhny o l<mri mer as alcmt lnp ada mer el<s

sebahagian adzab yolng del<at [di &mia] sebehrm adzah
yclng lebihbesar [di aldfuat], rrudah.nutdahan merel<a

l<embali fi<c ialan ymgbmarl) (Qs. As.Sajdah l32k 2L)

946- Attr-Thabari: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Abu Adh-
Dhuha dari Masruq dari Abdullah: O'JXftr13i 4 #g;
(Dan Sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian

adzab yang dekat [di duniafi ia berkata, "Pada perang Badar."(ea6)

947- Ibnu Katsir: An-Nasa'i berkata: Amru bin Ali mengabarkan kepada

kami, Abdunahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari

Israil dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dan Abu'Ubaidah dari

Ubaid Al Muharibi. Di dalanrrya disebutkan, "Tidak diketahui oleh Nabi yang diutus."
Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh A&-Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya dalarr. Ad-Durr 5: 176; dan dari Al Firyabi,
Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani seperti redaksi
Al Hakim.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 14: 104 dengan redaksi yang sama
secara ringkas.w - Jami' 2l: 69, Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Waki' dari ayahnya dari
Sufyan. Dan juga dari Ibnu Basysyar dari Abdunahman dari Israil dari As-Suddi dari
Masruq.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 414 dari Abu Al 'Abbas
Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi dari Ahmad bin Sayyar dari Muhammad bin Katsir
dari Suffan dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha. Ia menilainya shahih dan diperkuat
oleh Adz-Dzahabi.

As-suyuthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Durr 5: 178 dan dari Al Firyabi,
Ibnu Mani', Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, Ath-Thabarani, Al
Khathib dan Al Baihaqi (dalam Ad-Dalai[)beserta dua atsar no. 948,949.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 188 datgan redalsi, "Yaitu
membunuh dengan pedang pada perang Badar."

Ibnu Al Jauzi manyebutkan arti ini dalam Az-Zail 6: 341 dari Ma.snrq, dengan
redaksi, "Yaitu yang terjadi pada mereka pada perang Badar."
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Auunah: j{$r(ffi'a; €:{n"654 #-$; (Dan

sesunggnlrrrya kami merasakan kepada mereka sebahagian adzab

yang d*at [di dunial sebelum adzab yang lebih besar [di akhirat])
ia bertata, "Paceklik yang terjadi pada mereka."(e47)

948- Ath-Thabui: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan. kepada karni, ia berkata: Suffan

me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Abu Adh-Dhuha dari

Masruq dri Abdulun: a,K€li gl:fi'ai $rtrtum adzab yang lebih

besar [di ahhiratJ): Ia berkata, uPada fu ' ftiarr"1.rr(ea8)

949- Ath-Thabari: Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata:

ayahku me,nceritakan kep?da kami dari Suffan dari As-Suddi dari

Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Abdull an 6F}-;{SS <U"a"n-
mudalwt nereka kembali fi<e jalan yang benarfi ia berkata,

"Mereka bertobat. "(eae)

q 
- f6*r 6:370. As-suyuthi meirgutipnya dalun Ad-Dun 5: 178 beserta atsar rro.

949 dei Ibnu Atu Syaibah, An-Nasal, Ibnu Al Muurdzir, Al Hakim dan Ibnu
It udaurfi.

Ibnu Al Jauzi miwayatkann),a dalarn Az-Zad 6: 341 dari Abu \.lbaidah dengan
rcdalci" 'Pacefilik yug meninpa mereka.n Tapi aku tidak meiremukan alsar ini dalam
Srmm An-Nasat ymg ada padaku.n - Jutti' 2t: 7O.Ia juga ya dari Ib,nu Basysyar dari Abdunahman

As.Suylhi rrprgutiqnya darinya ddamAd-Dun 5: 178 yang termuat dalam alsar
945,.

Ihu Al Jurzi mycbutlor arti ini dalam Az-Zad 6:342.* - Jqni'zlz 70. Ia juga meriwayatkannya 2l: 33 pada suratl Ar-Ruum ayat 4l dari
Ibnu trati'dri Ihu Itfahdi dari Su$/m. Ia mcnanrbahkan padanp" "Perang Badsr.n

As-Suyfxhi drinya dalam Ad-Dm )rang t€nnuat &lam arrar no.947.
Ia jugp mguiipn5a dcngan redaksi ),ang sams )ang tetmuat dalam dua atsar to. 946
de 948, dcngn rcdrlsi, "Ia berkatq "Barangkali orang{rang yang tersisa dari mereka
rnukcdoli (bertobat).

Ibnu Al Jutzi juga meriwayatkannya ddam Az-M 6: 342 dengan redalai,
'Bcrtobat" scbsgti gmti dari "Kembali."

Al Ilddm mirayatlcannp dalam lI Mustadrak 4:253 ddii Ali bin Muhannnad
bin Uqbah esfstEibmi (di Kufah) .dari Al Khidhr bin Aban Al Hasyimi dari
Mtuwiyah tin Ifsym dari SuSnn dari As-Suddi dengur rcdalci aslinya. Ia meirilainya
sluhih.

W$r[}lrru@'ud
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C SURAH AL AEZAAB O

{@ &i4$;6{Ailr}
(Dan Unsatlahl ketil<al<$rli mr,,ryorlrtil pelriarJiiorrJ dtri

nahi.nahi d*rJ ...1 (Qs. Al Alzaab [33]: 7)

950- As-Suyuthi: Abu \u'aim dan Ad-Dailami mengeluarkan dari Ibnu

Mas'ud, ia mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu pun orang alim kecuali

Allah mengambil perjanjian darinya pada wahu Dia mengambil

perjanjian dari para Nabi; amal-amalnya yang buruk ditolak

lrarena amal-amalnya yang baik. Hanya saja ia tidak diberi

wahry19so)

ti-rt Qli 
"y.fii 

4',; ifrr "ya;"8,i ili Wy
,}fU @ {j; t6, iK:4";K:3 6{6
.7flA-fA';iit "oy e;-ii 3tlxlt i[rU X 53]

{@w fr|K4
(Hai nabi, k;ortat<frrrtdh lnp ada isteri - isteri^u,' J ika t@nvu

selalianmmglnginil<ehidupanduniadanperhtasonn1,d,

"o - Ad-Duo 5: 184.
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mal<f, mclrilorh supdyalqtberikml<epadmrw mtrt'dh dorl aku
ceraikartl<snru dengan cdrd y(mgbaik. Dan jillol<frnw

sel<alianmmghendakifi<.eridhamrlAlldhilmRasulnya,Nyo
sata tl<esenflnganl di negeri akhirat, mal<f,sesunggulwrya

Atlah ntmy edial<mt bagi sia1a y dng bqbwt baik
di(mfufi anyu pdhala y arJg besar)
(Qs. Al Ahzaab [33]: 28.29)

951- At-Tirmidzi: Para ulama berselisih pendapat tentang Khiyar (opsi).

Diriiwayatkan dari Umar dan Abdullah bin Mas'ud bahwa

keduanya berkata, "Jika ia memilih dirinya, maka yang berlaku

talak satu."

Juga diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanp berkata, "Talak
satu png bisa nrjuk; jika ia memilih suaminya maka tidak apa-

aPa'il(9sl)

{ @ ...Iijvi \1-g;vi'6 G.;iJK}.i;;,,3Jy
(Dorrhendaldahlrenw tptay di runalvrw itan ianganlah
l<nruu bqhias dart befiingkorh lalu seputi tncfiig. orcfiig

lahiliyah yang dalailu...) (Qs. Al Ahzaab[3+ 33)

952- At-Tirnidzi: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,
Amru bin 'Ashim menceritakan ke,pada kami, Hammam

e'r - Shahih-nya 5: 139. Ia juga meriwayatkannya 5: l37,Ia bcrkata",Itu adalah
talak satu.'

Al Baghawi meriwayatkan maloa ini dalam Al Ma'alim 5: 2ll tanpa.menjelaskan
apakatr tdak satu atau Raj'i.

Az-Zamakhspri meriwayatkan makna ini ddam Al Kasysyaf 3: 234 secararingftas
bahwa yang bedsku adaldl talak raj'i.

Al Qurthubi juga meriwayatkannp ddatrn Al Ahkam 14: l7l dengan redatrsi yang
panjang. Ia juga berpendapat batrwa png berlaku talak.RaTt.

i_
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menceritakankepadakami dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al
Ahwash dari Abdullah:

Dari Nabi sAw, beliau bersabda, tii.;t_;",t.*? 6$irv if;st
iti*!;r (Wanita adalah aurat. Jita ia keluar, iy"t* o*on

mengawasinya).os2)

953- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibatr mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakan:

Suruhlah kaum wanita tinggal di dalam rumah, karena mereka

adalah aurat. Sesungguhnya perempuan apabila keluar dari

rumahnya, syetan akan mengawasinya dan berkata kepadanya,

"Kamu tidak akan melewati seseorang kecuali ia akan kagum

denganmu."(9s3)

6fJfr{\J;u)i ,F|*S{dt(,A;,c,p }
{@ ' "*i#

(... Sedong kflittu maryemburryil<iln di ilalamhatimt apa
yang Nlqh dl<frrt nwryatalcmmya, ilmrl<f,trru takutlnpodo
rnanusia, sedmrg Nldh-lah y Mg lebih berhak unhtk l<nnru

tal<uti...) (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

954- Al Baghawi: Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah berkata, "Tidak
diturunkan satu ayat pun yang lebih berat bagi Rasulullah SAW
dariPada alat i1i. u(esr)

"' - Shahih-rtya 5: l2}.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalarn At-Tafsir 6: 406;
dan dari Al Bazzat dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Amru bin 'Ashim dengan
redaksi )rang sama. Ia menambahkan, "Ia akan lebih dekat datgan Tuhannya jika berada
di dalam rumahnya."

As-Suyuthi juga mengutipnya dari keduanya dalamAd-Durr 5: 196.
tt' 

- Ad-Duo 5: 196-197.
tu - Mo'oli^ s:21s.
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,sw@
{@ j,-;5

(Hai or dng. sy sng y olt\g b erirnan, b eqdikirlah I densdn
menyebut nmnal Allah, dziktr yang sebmyak bmryal<nya.
D an b enasbihlah l,cp aila.N y a diw aku p dgi dnn p etmg)

(Qs. Al Atuaab [33]: 4t.42)

955- Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari Hilal bin Yasar, ia

mengatakan:

Seorang perempuan Hamdan bertasbih dan menghitungnya dengan

kerikil atau biji-bijian. Maka Abdullah berkata kepadanya,

"Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari ini?
Ucapkanlah: Allaahu akbar kabiira, wa subhaanallaahi bulcrataw
wa ashiilan.'i(9ss)

{ @ t:.;; fr pti\,xfi) i;Wy
(Salarn pmghomwtan lnpado muela [orang.orang

nntl<,min itul pddf,hari merela rnmerrui,Nia ialah: salam;
dfrrJ dia rnerryediakan pahala yang rrniliabagi muel<a)

(Qs. Al Ahzaab [33]: 4L.42)

Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud berkatq "Apabila malaikat maut
datang hendak mencabut nyawa seorang mrrkmin, ia akan
berkata kepadamu, 'Tuhanmu menyampaikan salam
*1L15oor.rr(956)

"t -Ad-Durr5:205.
e56 - Zad 6:399. As-Suyuthi mengutipnya dalanAd-Dun 5:206 a*i ei Marwazi

(MamAl Janaiz),Ibnu Abu Ad-Drmya dan Abu Asy-Syaikfr.

f6 6, 
^\ 

i25"i ritti rJ\ W4

I

I
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/" ) .t".4 !2t lt.1 -7"i;-#W*tbbrg'+i'wiw-{36<;*i,aiZl
{@i;$"""i#

(Hai ontng- orctng y utg bqiman, apabilo l<mw nrrr'lilolhi
puempuartpuertpumtydrJgbuhnanrlcerrunfunkf,flw
cqail<arr rnqela sebehm l<firw rrnencfiWur@ o mal<a

sel<ali- sel<ali fidak w aiib atas ms ekr' iildah bosi:tttu y alrrg

t<anilrnintarnetryanlmal<mrrya-Malr-brrfllahnrrr:ela
nru.t' ah ilm lepaskmtlah ntrl,":el<a iat ilmgm ccfio y(mg

sebailubailurya) (Qs. Al Ahzaab l33k 491

957- Daxi Yahya bin Malik Bahwa telah sampai kepadaqra bahwa

Umar bin Khattab dan AMullah bin Mas'ud (dan selain keduanya)

berkata, "Apabila seorang laki-laki Uersumpan rmtrk menceraikan

isterinya sebelum menikahin)'a lalu ternyata ia be'ldos4 maka itu

berlaku baginlaa jika ia menikahinya."(s7)

958- Dari Malik Bahwa telah sampai kepadanr"a bahs'a AMullah bin

Mas'ud berkata tentang laki-laki )ang me,ngatakan, "Setiap

perempuan yang aku nikahi, ia tercerai.n Bila ia tidak me,nyebut

kabilah tertentu atau narna perernPuan tersebut, maka tidak apa-

aPa'(es8)

'n - Al Mrnathtlra' 2: 584. At-Tirmidzi bedrata dalam Sialli'nya 5: 149,

"Diriwayatkm dari Ibmu Ivtasbd bahwa ia b€dota tcntmg pGrE, rpum yang dinisbdkrt
kepada kabilah tcrtsrtu atau negeri terteirtu: Mrwa ia terctraikm.'

At Baghawi meriwayatkan maknanya dalam ll Ma'alim 5: 219. Lilta[ dsar
berilaffiya.

est - Al Mtnaththa'2:585,tryi Ib,nu Abbas tidak sefirju dengrr penafsirur ini.
Al Hakim meriwaptkur4ya dalam lI Musta&ah 2: 205 dri Abu Al 'Abbas

Muharrunad bin Ahmad Al lvlahbubi (di Marua) dai Al Fadhl bin AMul Jabbc dari Ali
bin Al Husain dari Syaqiq dari Al Husain bin Waqid dsr Abu Hanzah da'i Yazid An-
Natrwai dtri Ilaimah dri Ibinu Abbas, ia berkata Apa yurg dkatal@t Ib,nu Maeb4
meskipun png mengatakannya adalah dia, tary saja ini merupakm kesalahan ymg
dilahlkan orang alim 

-1,aitu 
te,ntfig lalci-lald png mengatakan: Jika atror menilolti si

Trdrctr lbnulvlds'ld



,tt F <;13-J $ ; fii ag igi i'g;r', 6ji W- y
lr5$ ; | : >E rlsf rJl'irt -U 

Q f-Jj Li,t-'u,* fi 16
-6qi'#i"tii6:A{Jjitl*.gt4+fr ,{;

J;"!r:rti;'i;2,5Y

{@ iqiLq
(Hai or ong. or ang y frig buhnart, j angartlah larru memasttki

runrah. rumah nabi kec;,lya/li bilr l<anu diizhtl<frrr unnrk
mal<frrJ ilmgan ddak flwr.runJggu.nrtrJggtt walctu nn.asak

tmalmmnyal, tetapi iikal<affru dfundmg nale nasrilrJah
dfrrJ bild l<snyu selesai mnl<an, l<eharldh l<snw tanp a osyiL
menF erp ani mg p u cal<ap an Senrnggrr tury a y ang itsnikian
itu al&rr mffrggonggu nfiilalu nabi mfllul<epadmrw fwttrtk

nwrryuuh l<mrw leh&rl, dm y''Jilah fidak malu
fmarmarrylcmt] y ang benm. Apabila l<anw meminta sesuafii

U<epuhmtl lrepdda nrl.-:el<a [istqri. isteri NabiJ, mqkf,
mintalah dmi belal<mg taWw ...) (Qs. Al Ahzaab t33] : 53)

959- Ibnu Hambal: Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Al
Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abu Nahsyal dari Abu
Wail, ia berkata: Abdullah mengatakan: Orang-orang melebihkan
umar bin Khaththab... Ia menyarankan tentang hijab. Ia menyuruh

fulanalr, ia tercerai- Allah swr berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila
lumu menilcahi perempuan-perempuan yang beiman, kcmudian lwmi cerailun
merekt.", Allah tidak berfirman, "Apabila lamu mencerailan perempuan-perempuan
beriman lalu lumu nilcahi merelu." Ia menilainya shahih dan diperkuat-oleh Adz-
Dzahabi.

AI Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 219.
As-suyuthi mengutipnya dalan Ad-Durr s: 207-208 dari Al Baihaqi (dalam ls-

sunan). Ia juga me,ngutip malaranya dari 'AM bin Humaid dari SaId bin Jubair. Ia juga
mengutipnya dengan redaksi )mg sarm dari Abdurrazzaq (dalarn Al Mushaanafl-diri
Ibnu Juraij.

,i["fft (, .,;fi-{ {i{;"?"
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isteri-isteri Nabi SAW untuk memakai hijab. Maka Tah?6;b berkata,

"Wahai Ibnu Al Khaththab, apakah kamu cembunr ierhadap kami

sedang watlyu diturtrnkan di nrmah-nrmah kami?". Maka Allah

menuunkan ayat: gG- iL q, Jjli561'll;:{17 6lj @pabita

lramu meminta sesuafit [keperluan] kePada mqel<a [isteri-isteri
Nabil, maka mintatah dan belakang tabirlpse)

,k W( o5l W- i#t S SJ,A,t,;'..-4;3'A:ay \
{@E#W)*{"

(Se$ngguhnyoy'.Jtlahilfr Irmnlail(4t'malailcat'Nya
bqshalawattmatkNdbi.Haiorang'otdngyarJgberbn'on,
bqslulaw 61rlah Lanya unfi/1- nabi df,rr uc@l<f,nlah salarn

pmghomwtrrrlr<e1adnryc) (Qs. AlAhzaab [33]: 56)

960- At-Tirmidzi: Mghammad bin Baspyar menceritakan kepadaku,

Muhammad bin Khalid bin 'Atsmah me,nceritakan kepada kami,

Musa bin Yaqub Az-7lldi me,nceritakan kepadaku, Abdullah bin

Kaisan menceritakan kepada kami bahwa AMullah bin Syaddad

mengabarkan ke,padanya dari Abdullah bin Mas\rd:

Bahwa Rasulullah SAW bersaMa , 'r|'{ft yUir it- g. u,,tj;r Sti
6i)ie "Manusia paltng utama bagifu pada lui kiamat nanti adalah

yang paling banyak mengucqkan slwlav'at kepadafr11."(effi)

w - Al Mtsnod 6: 168. ats,. mi m.'upakm bagur dri t'trabar yang panjang yang

telah di-tuIrtrii sebagimnya pada surah Al Anfaal ayat 68.

As-suyrthi mengrrtipnya aisini dalel'I. Ail-Drrr 5: 214 dsi Ibnu Mudawaih.

etr,-tfiOari ttr.it il,rim bagim ini da6n Al Jotti' X2: 28 dri Annu bin Ali dari

Abu Daud dari Al trla"ta a-i Ibrnu Nahqal, dan tanrbahm (ccrrburu) adalah darinp'
Dan juga ?2:29 dari Ahnad bin Muhsnmad Aih-Thusi dri Abdush shamad dari dsri

eUagl Warits dri llanrnaur dri Arhd bin As-SaIb dari Abu lVail. Bagian awal lhabar

riwapt Ath-Thabri adalah,'upr menyunrh istcri-isteri."'"-Ibnu 
Al Jauzi mcriwayarlwmya d,,l8ln Az-?td 6: 414, dm Al Qurthubi dalam ll

Ahl@r114:224.Ia berk*a, 'Ini bdil, Iwena ayat Hijab tunm pada waktu Nabi sAW

menikahi !*rrrrrb. (demikim sebagaimma) diriwaptlon oleh Buldrari, Muslin\ At-

Tirrnidzi dan lain-lainnya."* - Shdrih-ny 2: ?.6%2?O.Ia betld,' Hasda ghuib.'

Iclso l,li' -r'tis-!tl :
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961- Ibnu lvlajah: Al Irssan bin Bayan menceritakan kepada karni, ziyad
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ar Mas,udi menceritakan
kepada ltami dari 'A,n dari Abduilah dari Abu Fakhitah dari Ar
Aswad bin Yazid dari Atdullah bin Mas'ud, ia berkata, ,'Apabila

kalian mernbaca shalawat untuk Rasululrah sAw, bacalah dengan
barlq karena kalian tidak tarru barangkali shalawat terpebut
dilaporkan kepada beliau. "

Y:atanya, melanjutkani fr{am mereka berkata, ,Ajarilah kami.u Ia
berkata: Ucapkanlah, "Ya Allah, limpahkan shala,wat, rahmat dan
baralrah-Mu kepada pemimpin para Rasul, imam orang-orang
bertalcwa dan penutup para Nabi, Muhammad SAW, hamba
selraligus rasul-Mu, pemimpin dan penuntuir kebaikan serta rasul
(yang membau,a) rahmat. ya Allah, bangkitlunlah beliau sehingga
bisa menempati .maqam terpuji'yang diinginkan semua makhluk
terdahulu dan terkcmudian. ya Allah, rimpahkanlah shalawat
kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engrrau
limpahlran shalmvat lcepada lbrahim dan kcluarganya.
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agttng."(e6t)

962- As-Suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas,ud, ia
mengatakan:

Ibnu Katsir meirgutipn),a darinya dalam At-Tafsir 6i 456.

_ Aslsuyrthi juga mengutipnya darinya darun ad-Dun s:2lg dan dari Ahmad dan
Ibnu Hibban.

Al Baghawi meriwayatkannyadalarnAl Ma'alim 5:226 diltAbu Annu Muhammad
bin Abdurrahman An-Naswi dari Balex Ahmad bin Al Hasan Al Hiri dari Muhammad
bin Ya'qub dari Al Abbas bin Muhammad Ar-Raqi dari Khalid bin Mil:trlad Al euthwani
dari Musa bin Ya'qub Az-7arni.

- - .*: '_ sunan-nya l:- 293-294. Abdul Baqi berkata" "Rijar-nya trgarr kecuali Al
Mas'ud. Ia me'njadi Mukhtalith (hapalannya menjadi buruk) di .tii, u.i*ya dan tidak
bisa membedakan antara hadjtmlxa yang awal dorgan yang akhir. Karena itu ia berhak
utuk ditinEgalkan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban.,', sebagaimana dikutipnya
duiAz-Zrtyaid.

.. . - _t , K"trir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 6: 453. Di dalanmya disebutkan,
"Al Hlsain bin Bayan" sebagai ganti dari "Al Hasan". pentahqiq-np uerkata uDalam
At'Tohdzib disebutkan bahwa Ibnu Majah periwayatkan dari Al irurui, bin Bayan."

. ^ . .As-suyuthi ilg" T*gutiprrlo drinya dalan Ad-Durr 5:219;dan dari Abdurrazzaq,
'Abd bin Humsid dan lbnu Mardawaih.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalamAl Ahlcam 14: 234 danAl Mas'udi.
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Kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah me'ngetahui

bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimanakah

kami mengucapkan shalawat kepadamu?"

Nabi bersabda , r/.s ,:rit:i',*:Ft dD ,:a*ii,-'ii':djr ,i,J,r'i,ij0'
)-;r &'1;'i4r,,18k -{t.hfi; ti * ipti,L lts t if ) *
"*.'i*-ulr'e,jt-)i *i AL4Jbtl:" uir ,*; )1 *i
(Uiapkantah: Ya 

'Allah, linpahpanlah shalau'at kepada

Muhammad dan sampaikanlah beliau kepada Al wasilah fdemiat]

di surga. Ya Allah, jadilwnlah beliau dicintai di ltalangan oranS-

orang terpilih, disayangi di kalangan orang-orang terdekat, dan

jadikanlah,Illiyyin. sebagai tempat tinggalnya. Keselamatan

semoga terlimpal*an kepadamu, juga rahmat Allah dan barakah-

Nya. Ya Allah, limpahkanlah shalau'at kcpada Muharunad dan

keluarganya, sebagailtwna Engkiu limpahknn slwlawat kcpada

Ibrahim fun keluarganya. sesungguhnya Engkau Maha terpuii fun

Maha agung. Berilah berlwh kcpada Muhamrwd fua

kehnrgmtya).w)

963- Al Hakim: Asy-syaikh Abu Bakar bin Ishaq me,nceritakan kepada

kailri, Muhammad bin Ibrahim bin Milhan memberitahukan k p"da

kami, Yahfra bin Bukair menceritakan kepada Lami, Al-Laits

menceritakan kepada kami dari Ktralid bin Yazid dari sa'id bin Abu

Hilal dari Yahya bin As-sabbaq dari seorang laki-laki Bani AI

Harits dari Ibnu Mas'ud:

Dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersaMa, "Apabila salah

seorang dari fulian menbaca Tasyahud dalam shalat, hendaHah

ia mengucapkan: # ,)b\;:tl:;i JT ,)ei {JJ *'k'A'
,p *7te3;rr;""4, vs 'rtai 

JTi $:;i ?:li ,*lal )i *i'r-bi'# eJi|;rrl )Tt A,jl. (Ya Att ah, timp ahkantah s twtiruat

*cpLaa Muhammad'ibn kcluirga Muhammad, berilah berkah

lrcpaita Mnotttnod dan keluarga Mulwmiud, berilah rahmat

kcpada Muhammad dan keluarga Mulnmmad; sebagaimana

*'-Ad-Dtm5:219.
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Engkau melimpohkan shalawat, berkah dan rahmat lcepada

Ibrahim du kchnrga lbrahim. Sesungguhnya Engkau Maha
terpuii don Maha agmg)i(e63)

gfu N Hakim: Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan
kepada karni, Muhammad bin Abdullatr bin Abdurrahman bin
Muharmad Al Kindi menceritakan kepada kami, 'Aun bin Salam
bin Sulaim Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq
dari Abu AI Ahwash dan Abu ,Ubaidah, keduanya berkata:
AMullah berkat4 "Seseorang membaca Tasyahud, lalu ia
mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW, kemudian ia berdoa
untuk dirinya sendiri. "0fl)

965- Ibnu Katsir: Ismail Al Qadhi berkata: Muslim bin Ibrahim
menceritakan kepada k"rlni, Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan
kepada kami, Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan kepada
kami dari Ibrahim dari Alqamah: Bahwa Al Walid bin 'Uqbah
menemui Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Abu Hudzaifah pada suatu
hari sebelum hari fiLya. Lalu ia berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya hari raya telah dekat, bagaimanakah membaca
takbir di dalamnya?" AMullah berkata, "Kamu memulai (shalat)

denqan membaca takbir pembuka shalat (Takbiratul lhram),lalu
pujilah kemudian ucapkanlah shalawat kepada Nabi
SAW, lalu berdoalah dan bertakbirlah dan lakukan seperti itu.
Kemudian takbirlah ilan lakukan seperti itu, kemudian takbirlah
dan lalokan seperti itu. Kemudian bacalah (surah Al Fatihah) lalu
takbirlah dan ruku'lah. Kemudian bangunlah lalu bacalah, pujilah
Tuhanmu dan ucapkanlah shalawat untuk Nabi SAW. Kemudian

w - Musndrakl:269.w - Mustadrak l:268; ia manilainya shahih. As-suyuthi mangutipnya dalam Ad-
Durr 5:217 d:ri Ibnu Abu Sfibah.

Al Qurthubi meriwayatkan dalam l/ Ahlram 14: 236. Ia berkata, ',Ad-Daraqutlni ,

menyebutkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bahwa ia berkata:
Seandainya aku shalat tapi tidak membaca shalawat kepada Nabi sAW dan keluarganya,
maka aku m€nganggap shalatku belum sernpuma." Ia meriwayatkan secara marfu, dui
Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Yang benar adalah bahwa ini merupakan perkataan Abu
Ja'far. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

t
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berdoalah dan takbirlah dan lakukan seperti itu, kemudian

ruku'ldL"(e65)

966- As-suyuthi: Asy-syairazi meriwayatkan (dalam At Alqab) dan

Zaid bin Wahb, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata:

Wahai Zaid bin Wahb, 
-apabila 

hari Jum'at- janganlah kau

tinggalkan bacaan shalawat Nabi 1000 kali, yaitu dengan

mengucapkan: Allahumma Shatti 'Ala An-Nabiy Al Ummi.Q66)

967- Ibnu Harnbal: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah

bin As-Sa'ib dari Zadzandari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, f\\t *'eg a*$, Sai * !'ol
i>tl-Jr it n itlt;-(Altah SW memrliki malaiknt-malaikat yan[
berlrcliling di muka bumiyangmenyampaikan kepadalcu salan dari

umatht)'Q6t)

*t - Tafsir 6: 462. Setelahnya disebutkan, "Abu Hudzaifah dan Abu Musa berkata:

Abu Abdurrahman benar." Ibnu Katsir berkata,"Sanad-tya shahih."* -Ad-Dtn5:219.
ea - Al Musnad 6: 154. Ia juga meriwayatkannya 6: ll4-ll5 dari Waki' dan

Abdurrahman dari Sufuan dengan redaksi yang sama, dengan redaksi, "Sesungguhnya
AUah memiliki malaikat-rnalaikat di bumi ....u Dan juga 5: 154 dari Ibnu Numair dari
Su$an dengan redaksi, 'tYang berkeliling di muka bumi."

An-Nasa\ meriwayatkan dalam Sunan-nya 3: 43 dari Abdul Wahhab bin Abdul
Hakim Al Warraq dari Mu'adz bin Mu'adz dari Suffan; dan dari Mahmud bin Ghailan
dari Waki'dan Abdunazzaq dari Sufyan.

Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 6: 466 dari Ahmad dari Waki'. Ia berkata,

"Beginilah yang diriwayatkan An-Nasa5 dari hadits SuSan Ats-Tsauri dan Sulaiman
bin Mihran Al Alnasy."

Al Qurtlrubi mengutipnya dalamAl Ahlum 14:237 dari An-Nasa5.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 421 dari Abu An-Nadhr Al

Faqih dim Abu Al Hasan Al 'Anbari dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Abu Shalih
Mahbub bin Musa dari Abu Ishaq Al Fazari dari Al A'masy dan Su&an dari Abdullah
bin As-SaIb.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5:226 dai Abu Al Qasim Yahya
bin Ali Al Kasymahini dari Ibtru Yazid Al Muharibi (di Kufah) dari Abu Ja'far

Muhannnad bin Ali bin Duhaim Asy-Syabastani dari Ahmad bin Hazim dari Ubaidillah
bin Musa dan Abu Nu'aim dari Sufyan dari Abdullah bin As-Sa'ib.
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(Hai nabi, leatafunah kepddt is-ttri-isterinlu, anak anak
puanpuanmuilfr rJisteri.i.steriatangmul<minr,,Hendaklah

nwelco nengulud<m iihabnya" ...)
(Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

968- As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir mengeluarkan dari Abdullah bin
Mas\rd:

Tentang firman Alrah: "rry{fu|*a; (Hendakrah mererra
mengulurkan jilbabnya) ia berkat4 "Baju kurung.n(e6a)

C.fi'Iifrelbir6$KtK{

{@ ""9('
(Hai or(mg.otcntg yffrg buhun, jangantah l<nnau mu$adi

s4,erd oroarrg.or(mg yang merryakitilvfttsa; mal<a Allah
firrznfusilil<fiityya ilmi htdulran tuduhiln yuq mqela

leaalan...) (Qs. Al Ahzaab t33]: 69)

969- Ibnu Harrbal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada karni dari syaqiq dari Abdullah, ia
berkata:

Rasulullah sAw membagikan sesuatu pada suatu hari. Katanya
melanjutkan: Lalu ada seorang laki-laki Anshar yang berkata,
"sesungguhn5a pernbagian ini tidak diniatkan karena /J/lah ,Azza

w - .Ad-Durr 5:?22. Al Qurthubi meriwayatkann)ra dalarn Al Ahkam 14:243, dut
Ibry Katsir ddun at-Tafsir 6: 740, Ia menanrbatrkan, nDi atas kenrdung." Lihat surah
An-Nuu ayat 60.

vt;o-$i$y
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Wa Jallar." Katanya, melanjutkan: Maka aku mengatakan, uwalBi

musuh Allah, sungguh aku akan memberitahukannya kepada

Rasulullah I(atanya, melanjutkan: Maka ahl

memberitahukannya kepada Nabi SAW

mernerah (marah). Katanya, melanjutkan:

sehingga wajatr beliau

Kernudian Nabi SAW

bersabda, "semoga Allah menrberi rahmat kepada Nabi Musa AS;

sungguh ia telah disalciti lebih banpk dari ini, tapi ia tetap

bersabar."(96e)

w - Al Musnad 5: 216. Ia mengulangrya dengan sanad ini 6: 93. Ia juga

meriwayatkannya6:34dari Affan aari syrtatr dari sulaiman Al A'masy dari Abu wail

r""* ii"gf.^. O* iug" 6: ll2-ll3 dol U,rtrn*,"a bin Ja'far dari Syrbah dali

Sulaiman Iuti eUu W-*tl ta meriwayatkan malcnanya yang temuat dalam lhabar lain 5:

285-286 dari Hajjaj dari Israil bin Yrmus dali Al walid bin Abu Hisyam Maula Al

Hamdani dari Zaia tin bin Abu Zaid alari Abdullatr bin Mas'ud. ta juga meriwayatkannya

6: 158 dari Affan dari Hamrnsd bin salamah dari 'Ashim bin Bahdalatr dari Abu wail

secara ringkas.
Bukh;ri meriwayatkannya dalam Siahth-nyt4:157 danAbu Al walid dtri Sytbatt

dari Al A'masy dari Abu Wail aorgAt redal$i ),ang .sama: Di- dalarrnya disebutkan,

"Maka beliau marah hingga l$lihat tiemrraft* di wajahnya." Sebagai ganti dari "Maka

(wajatrnya) mef,nerah." o* iug" 5: 159 dri Qabishah aari slfran- qari Al Aknasy

a*i* i"irfoi yang sanra- Dan juga 8: 18 dari Muharmnad bin Yusuf dari Su$"an da.i

eri'*"ry denjan iedalsi yanc sama secara ringkas. Dan juga 8: 25'26 dai Umar bin

Hafsh dari ayatnya dari Al Alnasy dari Spqiq dengan redalcsi )rang sama secara

panjang lebar. Dan juga 8: 65 dari'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syaqiq.

b.,i:rEu B:73-74d*i n"ftn uin Umar dari Syubah d6.i Sulaiman dari Abu Wail'

tvrislim meriwaptkannya dalarr. Shahih-nya 2: 739 dar. Abu Bakar bin Abu

Sfibah dari Hafsh bin Ghiyats dari Al Alnasy dari Spqiq dengan redaksi )'ang sama

sicara ringkas. Keduanya (Bukhali dan Muslim) meriwayatkannya dengan redaksi yang

panjang din menutrukan cerita yang telah karni sebutlon pada surah At-Taubah ayat 58.
' - 

*-rirmidzi meriwayatkannya drlun shahih-nya 13: 262 dslrt Muhammad bin
yatrna dari Muhamrnad 

-Uin yoiuf dari Israil dari Al Walid dari Zaid bin Zatd dgl
Abdullah bin Mas'ud'dengan redaksi )ang sama )'ang t€rrnuat dalam thabar lain'

Ibnu Katsir mengutipnya dari merelo dalam At-Tafsir 6: 475476 de'ngan riwayat

aslinya, riwayat Ahmad-dari Haiiaj dan riwayat At-Tirmidzi. Ia juga meiryebutkan

riwayat dalam,{s}-9i ahihain.
As-suyuthi mengutipnya dalamAd-Dtrr 5:224 dari Bulhari, Muslim dan Ibnu Abu

Hatim secara ringkas.
Al Baghawi meriwayatlonnya dalam lt Matalim 5z 228 dari Abdul wahid bin

Ahmad Al Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dani Muhammad bin Yusuf dari

Muhammad bin Ismail dari Abu Al Walid dari Syubatr dali Al A'masy dari Abu Wail

secara ringkas.
As-siyuthi mengrtiprya dEllam Ad-Dun 3:250 pada suratr At-Til$ah ayat 58 dari

Ibnu Mardawaih. Lihat suratr At-Taubah ayat 58.
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970- Al Halcim: Muhammad bin Ishaq Ash-shaffar Al 'Adl menceritakan
kepada kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami,
Amrul87b' Thalhah Al Qannad menceritakan kepada kami, Asbath
bin Nashr menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar
yang dituturkannya -dari Abu Malik dari Ibnu Abbas- dan dari
Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa orang
sahabatNabi SAW:

Sesunggtrhnya Allah lTabaratra Wa Ta'alafiBg mewahyrkan
kepada Musa bin'Imran, uAku akan mewafatkan Hanrn, datanglah
ke bukit ini.' Maka Musa dan Harun pergr ke bukit tersebut. Lalu
keduanya melihat pohon yang keduanya belum pernah melihatnya.
Kemudian keduanya melihat rumah yang di dalamnya terdapat

tempat tidur dengan kasur di atasnya dan dengan aroma yang

sangat wangt.

Ketika Hanm melihat bukit dan rumah tersebut dengan segala

isinya, ia kagum dan berkata, "Wahai Musa, aku ingin tidur di atas

tcrnpat tidur ini.n Musa berkata ke,padanya, "Tidurlah di atasnyia."

[a be*at4 uAku talot terhadap-perniiik nrmah ini yang akan
marah kepadaku." Musa berkata, "Jangan takut, alcu akan
melindungimu dari pemilik rumah ini, tidurlah." Harun berkata,

"Wahai Mus4 tidurlah bersamalo, liika pemilik rumah ini datang,

ia akan marah kepadaku dan juga kamu]. Ketika keduanya tidur,
Harun sekarat, tketika ia merasa akan meninggal, ia berkata,

"Watrai Musa, kamu telah menipuku.']. Setelah ia meninggal,

rumah tersebut diangkat, pohon tersebut hilang dan tenrpat tidurnya
dianglcat ke langit. Ketika Musa kembali menemui Bani Israil [dan
Hanur ti.lak bersamanla], mereka berkata, "Musa telah membunuh

Harun; ia dengki atas kecintaan Bani Israil terhadapnya.,'

Hanur lebih mereka cintai dan lebih lunak terhadap mereka,
sementara Musa bersifat keras terhadap mereka.

tn DhltmrtAl Mwtadrahtcrtulis Unrar.ttt Tmildt
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Ketika Musa mendengar tuduhan mereka, ia berkata kepada

mereka, "Celaka kalian, [sesungguhnya ia]l8e adalah saudaralctr,

apakah kalian melihatku membunuhnya?" Ketika mereka tetap

menuduhnya, ia berdiri dan shalat dua rakaat lalu berdoa kepada

Allah. [Maka turunlah para malaikat dengan membawa tempat tidur

tersebut] hingga mereka melihatnya di antara langrt dan bumi.

Maka mereka pun membenarkan Musa 45.(ezo)

zto ua I

!{:+ al

{

"i^i'ti +b;i (F it:lig;q )
i,{fr;pgWq{bil;V

<;1)qG
,{#w

( S esnnggu lmy a kami tc,lah tnengernul<f,l<f,rl affrandt kep ada
langit, lrnlrrli- dnrt sur,rurlg. g.ttttutttg I malg s enJucltty ct enggan

unfntk rnernilcul amanat itu darl merekakhawatit akmt
menglfirianatinya, dmt dipilullah dnldrrat itu oleh manusid.

Sesnnggzhny a marrusia itu amat zalim dmt amnt bodohl
(Qs. Al Ahzaab [3312 72)

971- Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

dituturkannya -dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas-

dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa

orang satrabat sahabatNabi SAW:

'Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam AS, "Wahai Adam,

apakah kamu tahu bahwa aku memiliki rumah ibadah di bumi?"

to Tidak te.dap at dalam At-Tarilch.
no - Mustadrok2:578.Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad'Dun 5: 224.

Ath-Thabari mcriwayatkannya dalam At-Tarildr l:432 dari Musa bin Harun dengan

sazadyang sama-

Tafsb lbnulvlns'ud ffil



Adam mexrjawab, 'Tidak". Allah berfirman, "Sesungguhnya aku
merriliki nrmatr ibadah di Mekkah, datangilah ia." Maka Adam
berkata kepada langrt, "Jagalah anakku agar memelihara amanah,,,
tapi langit menolalarya. Lalu ia berkata kepada bumi demikian, tapi
burni menolahrya. Lalu ia mengatakan demikian kepada gunung-
gunun& tapi gunung menolaknya. L,alu ia berkata kepada eabil.
Maka Qabil menjawab, "ya, engkau bisa pergi lalu pulang dengan
me,ndapati keluargamu dalam keadaan baik-baik saja."

... Maka Nabi Adam AS pulang lalu ia mendapati anaknya telah
me,mbunuh saudaranya. Itulah firman Allah ,Azza Wa Jalla: t3f

W l;,r'b"rt $J 3 <xT,;uet .i;,i 5 o. :iAi J.'iC.i Wj
i5)l (Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada

langtt, bumi dan gunung-gunazg), sampai alhir ayat: (dL ifiS;
{* (Sesungguhnya manusia itu amat z.alim dan amat bodoh)
(Qs. Al Ahzaab 133): 72): Yakni, eabil yang diberi amanat oleh
Nabi Adam, tapi ia tidak bisa memelihara amanat dalam menjaga
keluarganya.oTl)

g72- NQuthubi: At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdullah Muhammad bin
Ali Mata: ... ayahku menceritakan kepadaku, ia'berkata: Al Faidh
bin AI Fadhl Al Kufi menceritakan kepada kami, As-Surri bin
Ismail menceritakan kepada kami dari 'Amir Asy-syabi dari
Masnrq dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Ketika Allah SWT menciptakan amanah, Dia menyerupakannya
dengan sebuah batu besar lalu meletakkannya di tempat yang
dikehendaki-Nya. Kemudian Dia menyuruh langit, bumi dan
gunung-gunung untuk membawanya. Dia berfirman kepada
mereka, "Sesungguhnya ini adalah amanah yang ada pahala dan
ada siksanya." Mereka berkata, "Wahai Tuhan, kami tidak mampu
mengangkatnya."

n' - Jani'x2: 4o41. atsar ini telah di+al;trij sebelurmya pada surah Al Maaidah
ryat27-31.
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Lalu datanglah manusia tanpa ditmdang, lalu ia bertanya kepada

langit, bumi dan gunung-gunung, "Apa yang membrrat kalian

berdiri?u Mereka medawab, "Tuhan kami mernanggil kami untuk

membawa ini, tapi kami tidak mau dan tidak tuat.u

Katanya melanjutkan: Maka manusia menggeralikannya dengan

tangannya lalu berkata, uDemi Allah, jika aku mau membawanyil,

pasti aku akan membawan5/4." Lalu ia mengangkatnya hingga

sampai di kedua lututnya. Lalu ia meletakkannya dan berkata,

'Demi Allah, jika aku mau menambatrnya pasti akan kulakukan."

Mereka berkata, "Terserah kamu." Ialu ia mernbawanya hingga

sampai di kedua nrsuknya. Kemudian ia meletakannya lalu berkata,

"Demi Allah, jika aku mau menarnbatmya pasti akan kulakukan."

Mereka berkata, "Terserah kamu." Maka ia meneangkatnla hingga

sampai di bahunya.

Ketika ia hendak menurunkannya, mereka berkata, "Tetaplah ia di

tempatnu; sesungguhnya ini adalah amanah yang ada pahala dan

siksanya. Tuhan kami menyuruh kami membawanya

(mengangkatrya) tapi kami tidak mau. Sedanqkan kamu mau

membawanya tanpa disuruh. Maka ia akan tetap berada di lehermu

dan di leher anak ketunrnanmu hingga hari kiamat. Sesungguhnya

kamu sangat zalimlagi bodefo."(e7z)

973- Ath-Thabari: Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada karni,

ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Sfrik dari Al
A'masy dari Abdullah bin As-Sa'ib d^ri Zadzn, dari Abdullah bin
Mas'ud:

Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda" "Sesunguhnya mati

syahid menghapus semua dosa -atau mengluptts segala sesuatu-

lcecaali amanah. Orangyang diberi amanah &an didanngknn lalu
dikatalran kcpadanya, 'Laksanakanlah anunahmu'. Maka ia

* - Ahko 14:257. Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5:230 &ri
An-Naqqasy dengan sana&rya secra ringlcas.
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bertanya, 'Bagaimana alat bisa menunaikannya sedang dunia telah

sirna?'(jX).'

Malra dilratakan kepadanya, 'Tuntnlah ke bawah'. Malm ia pun

turun ke bawah hingga sampai di dasamya. Lalu ia mendapatinya

disana dalam bentulcnya, kemudian ia memanggulnya di bahunya

dan lrcmudian naik ke bibir neraka Jahannam. llingga lcetika ia

melihat alran bisa keluar, amanah tersebut jatuh dan ia turun

men c ari j ej akny a s el ama- s e I amany a.

Merelw berlcata, 'Amanah adalah dalam shalat, dalam puasa,

dalam wudhu, dalam bicara. Dan yang lebih berat dari itu semud

adal ah b ar ang t itip sn r 
.tr 

(e1 3)

n - Jami' 22: 40, dan setelahnya disebutkan: Mal<a ah bertemu Al Bara', lalu
kutanyalen kepadanya" "Tidakkah kamu mendengar apa yang dil€takan saudaramu,
Abdullah?.' Ia menjawab, "B€nar." Syarik berkatq "'Ayasy Al 'Amiri meirceritakan
kepadaku dai Tadzan dari Abdullah bin Mas\rd dari Nabi SAW dengan redaksi yang
sama Dan tidak menycbutkan redalai tentang amanah dalam shalat dan dalam segala
hal."

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalan At-Tafslr 6: 480. Ia berkata" "Sanad-nya
bagus tapi mereka tidak mantaklrijnya."

Al Baghawi meriwayatkan dalam lI Ma'alim 5: 229 darinyq "Amanah adalalt
menunaikan shalat (pada waktunya), menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, Haji ke
Baitullah, berbicara benar, mernbayar hutang, adil dalam takaran dan timbangan. Dan
yang lebih berat dari itu sernua adalah pada barang titipan."

Al Qurthubi meriwayatkan dalam Al Ahkam 14: 254 darinya, "Ia adalah amanah
dalam urusan harta berda, seperti barang titipan dll." Ia berkata, "Ia meriwala:tkan
darinya bahwa amanah adalah dalam sernua fardhu (hal-hal png wajib). Dan yang
paling berat adalah amanah dalam urusan harta bemda.'
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c SLTRAH SAB^N C

{@ Wii('J('W }
(. . . Belcefi alah lA rtelwss D atil rnmfrik hersl,uh.r I*Mn

Nlahl...) Gh. Saba' [34]:13)

974- As-Suyuthi: Ibnu Abu Ad-Dtmya dan Al Baihaq (dalm [lull'nb At
Inan) me,ngeluartan dari Ib'nu Mas\4 ia be*ata, "Ketika
dikatakan k€pada mereka: !f33J(J(W @e*priotah kd
kcluarga Daud ntuk tersyuW [*epaaa AUahJ),malB tidak s€saat

pun berlalu kccuali ada di mtara mereka fang sedalrg shalatq{)

,r;.ii tr' $ vri &-{;c c;iv$G;;iuil }
c ;$t 6;-$jt';( j 6'"$,;#i fr k:.u'et

{@ e#irffiofr
fidok ailo yurg lrl,errnnfntlerrn-kefiadr anrrr/rrkmatriarwuyo
itu kecuali rcy @ yolg menwlo' b@4frirya. lvloltc td.alo
ia telah ternmglan, tfudilfm fiifuhvl,ollarla. x*irolryo
nseka nengaahui ymrg glnrd;b tertulah nercLt frilnk alroalt

tatap ilalml silsa yffig rmenglrdnalorrr) (Qs. Saba' 1fi1: 14)

e' 
- Ad-Dtar 5:229.
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975- Attr-Thabad: Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang khabar yang

ditntrutanm.ya {ari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas-
dan dari Mlrrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud- dan dari beberapa

orang sahabat Rasulullah SAW, ia berkata:

tr1u5i grilaimm AS menyepi (untuk beribadatr) di Baitul Maqdis
selama satu tahun dan dua tahun, satu bulan dan dua bulan, lebih
sedikit dari itu atau lebih banyak. Ia memasukkan makanan dan
minunamya. Pada giliran dimana ia akan wafat, ia pun

fqgmn$kan makanan dan minqnannya ke Baitul Maqdis. Setiap
p..e.q tdi Baitul Maqdis tumbuh pohoil dan Nabi Sulaiman

. , m.eq{ehhginfra]rm lalu bertanya kepadanya, "Siapa namamu?,'
Pohon me,njawab, "Pohon anu." [Maka ia bertanya kepadanya,

"IJntuk 4a karnu tunbuh?' Pohon menjawab, ',Aku tumbuh untuk
ini d"n itr." Maka ia menyrnrh agar pohon tersebut dipotong]lel
Jika pohon tersebut tumbuh rmhrk tanaman, ia akan ditanam; dan

. jika ia firmbuh untuk obat, ia akan berkata, "Aku tumbuh untuk
ob'at ini dm itu.u Demikianlah seterusnya sampai tumbuh pohon
yang dinamakan, "Al Khantbah", lala Nabi Sulaiman bertanya
ke,padanya "Siapa namamu?" Pohon tersebut menjawab, "Aku
adalah Al Kharubai.'Nabi Sulaiman bertanya, "Untuk apa kamu
tumbuh?" Ia menjawab, "Aku tumbuh untuk merobohkan masjid
ini." Nabi Sulaiman berkata, 'Allah tidak akan merobohkannya
selagi aku masih hidup. IGmu-lah yang mcramalkan bahwa alru
dan Baihl lvlaqdis ini akan binasa.n Lalu Nabi Sulaiman
mencabutn5ra dan menanamn)ra di dinding Baitul Maqdis.
Kemudian ia masuk Mihrab dan berdiri shalat dengan bersandar
pada tongtatnla. Lalu ia wafat tanpa diketahui para Jin dan mereka

t_! oa n-rout dm At-Tafsir.
ter Tidatc tcldryo &Ilan. At-Tafsir,
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tetap bekerja. [Mereka]re bekerla untuknya dan hkut bila ia keluar

lalu menghukum mereka.

Syetan-syetan biasa berkumpul di sekitar Mihrab, dan Mihrab

tersebut memiliki lubang dinding di de'pan dan di belakangnya-

Syetan yang ingrn keluar akan mengatakan, "Bukankah aku kuat

jika aku masuk dan keluar dari [sisi itu? Maka ia masuk dan keluar

dariltsr sisi yang lain?. Maka syetan pun masnrk dan lewat; dan

tidak satu pun dari syetan yang melihat sulaiman di Mhrab kecuali

ia akan terbakar. Maka lewatlah syetanllr tapi ia tidak mendengar

suara Nabi Sulaiman. Kernudian ia kembali lagi tapi tidak juga

me,ndengarnya. Lalu ia kerrbali dan tb€rdiriltes di dalam Baitul

Maqdis tapi tidak terbakar. Kemudian ia melihat Nabi Sulaiman

yang ternyata sudah tersungftur ldalarn keadaan wafrt]-le6 Maka ia

pun keluar dan merrberitalukan kepada orang'orang bahwa Nabi

Sulaiman telah wafat. Maka mereka pun membuka Baitul Maqdis

dan mengeluarkannya, dan mereka dapati tongf,atrya telah dimal€n

rayap. Mereka tidalc mengetahui sejak kapan ia mati- Ialu mereka

meletakan rayap di tongkat dan rayap tersebut me'makannya dalam

sehari semalam, kemudian mereka mernip'rediksikan berdasa*an

hal tersebut. Maka mereka pun menyimpulkan bahwa ia telah wafat

sejak satu tahun lalu. Inilah yang terdapat dalam bacaan Ibnu

Mas'ud, 'iMaka mereka tetap menganut agaman\a sejak

kematiannya selama sahr tahun (peo,rh)''."

Maka saat itulah orang-orang banr )akin bahwa Jin telah

mendustakan mereka; karena seandaiqra para Jin tersebut

mengetatrui hal png ghaib, te,lrtunya mereka akan me,lrgetahui

kematian Sulaiman dan tidak akatr mau tenrs menenrs tersiksa

selama satu tahun tmtuk bekerja padanya. Itulah firman Allah

t'Tidalc terdapd MunAt-Tari*h dm At-Tafiir.

'u Dtri At-Tankh dn At-Tafsir.
rq Tidak terdap * ddan At-Taril*.
tts Drl;i At-Taikh.
t* Tidak tcrdapat drdianAl Jami'.

'' Tidak tcrdap al ddun At-Tafsir.
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l,Azza. w9. !.aua)t .r . fri xb" Hv, q5*j.6:_$yi &ifu;c
eirt rffi oil( 6l6r3)j'4 6 "uLl,;:; 7 (ridak ada

yang menunjuklmn kepada mereka kematiannya itu keanali rayap

yang memakan tongkatnya. Maka tatlcala ia telah tersunglwr,

tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang

ghaib tentulah merelra tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.):

Ia berkata, "Orang-orang baru mengetahui bahwa syetan-syetan

telah mendustakan mereka. Kenrudian syetan berkata kepada myap,

"Jika kamu ingin memakan makanan, akan lubawakan kepadamu

makanan yang paling lezat; dan jika kamu ingin minum, akan

kubawakan kepadamu minuman paling enah. Akan tetapi kami

akan membawalcan untulonu air dan tanah liat. [Katanya
melanjutkan: Maka syetan pun menrbawakan air dan tanah liat
dimana pun rayap berada." IGtanya melanjutkan, "Tidakkah kamu

lihat tanah liatlree yang bereda di dalam kayr. Ia tidak didatangi

syetan kare,na berterimakasih kepadanyx. "(e5)

"t Dari At-Torikh dan At-Tafsir.

'' Tidak terdap at dalam Al Jami'.
ns - Jami' 22: 5l-52.Ia juga meriwayatkannya dalam At-Tarilh l: 502-503 dengan

sanadyangsutta.
Ibnu Katsir mengutipnya ddan At-Tafsir 6: 490491 dari As-Suddi dengan

sanadnya. Ibnu Katsir berkata" "Atsar ini -Wdllahu A'lam- berasal dari ulama-ulama
Ahli Kitab. Jadi ia disikapi netral; tidak dibenarkan kecuali yang sesuai dengan
kebenaran, dan tid8k didustakan kecuali yang bertentangan de,ngan kebenaran;
scdangkan sisanya tidak dibenarkan dan tidalc pqla didustakan."

As-Suyuthi meirgutipnya dzlam Ad-Durr 229-230 dari Ibnu Abu Hatim dari As-
Suddi tanpa me,nyanrbwrgrya sampai Ibnu Mashd atau para sahabat lainnya. Ia
meriwayatkan Qira'ah, 'Mak8 mereka tetap m€,nganut agunanya setelah kcmatiannya
selama setahun p€nuh.n Ia juga mengutipnya dari Su$ran dengan redaksi, 'Mereka
tetap berperilaku dsmihan selama setahun penuh." Ia juga mengutipnya 5: 231 dari
'Abd. bin Humai4 "Sulaiman AS bin Daud AS berdiri selama satu tahun di atas

tongkatrya dengan bersandar hingga tongkatnya dimalon rayap lalu ia tersungkur."
Al Qwttrubi nrcnpbutrya dalam lI Ahfun 14:278 de,ngan malcna )rang sama

secara ringftas sckali.
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(... Sehingga apabila telah dihilangl@rl l<etalutan dilri lwti
mer el<,a, rnq ela b er:l<an " Ap al@h y olttg telah dif fuwrJl<frrr

oleh Tuhan tnu?" mqela rnettiawab: [Perlat'aart] yans
(Qs. Saba' l34lz 23)

976- Abu Daud: Ahmad bin Suraij Ar-Razi, Ali bin Al Husain bin

Ibrahim dan Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Muslim dari Masnrq dari Abdullah,

ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah SW berfirman dengan

wahyu, penghuni langit (para malaikat) mendengar suara bising

seperti suara rantai yang ditarik di atas battu karang. Maka mereka

pun menjerit keras dan tertts demikian sarnpai Jibml AS datang

kepada mereka dan rasa talai mereka telah hilang, lalu mereka

bertanya kepadanya, "Apa yang diJirmantran Tuian kita?" Jibril
menjawab, "(Perlcataan) yang benar." Malra mereka pun berkata,

"(Perlwtaan) yang benar, (perkataan) lang benar.u(e76\

*o - Sunan-n5a 2: 180. Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 9: l4l dari
Musnrq (tatpa sanad pertama) secara Maugufdan ringkas.

Ath-Thabari juga meriwayatkannya dalam Al Jami' 22:62'63 dari Ya'qub dari Ibnu
Ulayyah dari Daud dari Asy-Syabi dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang sama secara

mauquf dan ringkas. Dan juga dari Ibnu Al Mutsanna dari Abdul A'la dari Daud dari

'Amir dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi ),ang sama. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Jarir
dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullatr dengan redaksi' yang sama. Dan juga dari
Manshur dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dengan redalcsi yang sama. Dan juga dari
Ibnu Humaid dari Jarir dari Mughirah dari lbrahim dari Abdullah dengan makna yang

sama.
As-suyuthi mengutipnya darinp dalarn Ad-Dan 5: 2361' dan dari Sa'id bin

Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh
(dalam Al 'Azhanah), Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dari jalur lain) seperti riwayat
aslinya, akan tetapi secarumauquf.
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977- Ath-T\abari: Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adzberkata: 'Ubaid mengabarkan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata:

Tentang firman Allah SWT: ;+,3 *'ijt+ii lsrtrnggo apabila

telah dihilangtran lcetahttan dari hitt mereka): Ibnu Mas'ud

berpendapat bahwa para malaikat pendamping manusia yang

bertugas turun ke bumi untuk mencatat amal-amal mereka, apabila

mereka diutus Tuhan mereka dan mereka fuIun, terdengarlah suara

sangat keras sehingga paru malaikat yang berada di bawahnya

menyangka bahwa kiamat akan terjadi sehingga mereka tersungkur

sujud. Demikianlah, setiap kali para malaikat pendamping manusia

lewat, mereka melakukan denrikian (bersujud) karena takut kepada

Tuhan mereka.(eD

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 6t 452 segerli riwayat aslinya secra
marfu'.

Ibnu Iktsir meirpbutkan riwapt yang semaloa ddanAt-Tafsir 6:502.
en - Jami'222 63-64. As-suyuthi mengutipnya darinp dalart Ad-Dur 5: 237; dan

dri IbmuAbu Hatim.
Ibnu Al Jauzi nreriwayatlrrrnya dalmt Az-fud 6: 453.
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Lq*, ii )i J1ffi66 ii eli'r:'fiG11xt;Y

{@ 33fr'^LKV;'':',9$I
(Dan Attah, dialah ydng rnenslrhnll@,rl mgn; lalu angln ittt
' 
menggerakl<mt dw ar., rnal16 l<fini halau ctw ctrJ iAt l<e'ruatu

n"gni- y *g mati tatu t<fini hidupl<iln L/Inni setelah tnatiny o

a"n4*rlu$anitrt,Demil<imriahl'rabongkitonitl.i)
(Qs. Faathir [35]: 9)

978- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkaa, Suffan

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia berkata:

Abn Az-7ata'melrceritakan kepada kami dari Abdullah, iaberkata,

"Akan ada (tenggang wakhl) antara dua tiupan sangkakala sesuai

yang dikehendaki Allah. Tidak satu pun dari anah keturunan Adam

kecuali ada bagiannYa di bumi.'

Katanya melanjutkan: Maka Allah mengirimkan air dari bawah

'Arasy, yaitr,r air mani (sperma) seperti mani laki-laki, kemudian

tumbuhlahjasad.jasaddandaging.dagrngmerekaseperti}y*
yang tumbuh dari-tanah lembab. Kemudian ia membaca: -r;liffli

g-.
,2

a // Z ^u.t.4 tY. tlLi';;ifrT(g * igsf iiS (Dan Attah, diatah vans# dt:Yr
ir"[*i*t on angin; talu iigin itu menggerap]ran awan, malu kami
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halau awan itu kesuatu negeri yang mati) ,u^pui3$fi d{K
(D emikianlah keb angkit an itu).

Katanya melanjutkan: Kemudian malaikat peniup sangkakala

berdiri di antara langit dan bumi lalu meniupnya sehingga setiap

jiwa (roh) mendatangi jasadnya dan masuk ke dalamnya'(e78)

e

{@ iru; &tws 4i'#it'ri5.}ir }
(... Kepada-Nyalah naik perl<ataan perlataan yangbaik

dmr arnal yang saleh dinailrJ<mt'Nyo ...)
(Qs. Faathir [35]: 10)

979- Ath-Thabari: Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ja'far bin 'Aun mengabarkan kepadaku dari

Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi dari Abdullah bin Al
Mukhariq dari ayahnya Al Mul$ariq bin Sulaim, ia berkata:

Abdullah berkata kepada kami, "Apabila kami menceritakan

kepada kalian suatu hadits, kami akan mendatangkan kepada kalian

pembenarannya dari Kitab Allah. Sesungguhnya seorang hamba

Muslim apabila mengucapkan,'subhaanallaah wa bihamdihi, wal

Yt - Jatni' 22: 79: As-suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 5:2541' dan dari

Ibnu A1 Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim dengan redaksi yang sama.

Al Hakim meriwayatkannya dalaln Al Mustadrak 4: 496-498 dari Abu Abdullah

Muhammad bin Abdullah Az-ZahidAl Ashbahani dari Al Husain bin Hafsh dari Su$mn

dari Salamatr bin Kuhail yang termuat dalam lhabar yang sangat panjang tentang hari

kiamat. Dan juga 4: 598-600 dengan sanad yang sama )rang termuat dalam lhabar lain
yans panjang. Ia menilainya shahih, Adz-Dzatrabi berkata dalam Ta'liq-nya tentang

iraaits-teaua, "Keduanya tidak bohujjatr dangan Abu Az-Za'ra'', yalcti Al Bukhari dan

Muslim.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 6: 477 de'ngan maknanya secara

ringkas.
Al Qnr*rubi meriwayatkannyadalamAl Ahlcam ll1-348 pada surah Al Anbiyaa'ayat

104 dari Sufyan Ats-Tsauri secara ringkas. Di dalarmrya disebutkan: Lalu ia membaca,

',sebagaimana kami telah memulai panciptaan pertama begitulah katni akan

mengulmginya."(Qs. Al Anbiyaa' [21]: l0a)
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hamdulillaah, wa laa ilaalu illallaah, wallahu alfur,

tabaarakallaai,' maha malaikat akan membawa kata-kata tersebut

di bawa}r sa},apnya kemudian naik ke langt. Maka tidalc sesaat pun

ia melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka akan

memohonkan ampun bagi orang )'ang mengucapkannya hingga

waj alr Ar-Rhhman (Azza Wa Jalla) menyarnbutnya. "

Kemudian Abdullatr membaca avat J:.iV4t85";S-ll
#1,; [ii{t tXrpoda-Nyalah naik p.erkataan-perkataan yang baik

dan-iial y an g s al eh dinaikkan-I'lyafnet

{@ W,eQ-ir'ii,96...}
(... Sesnngguhny o yffrg takut WadoAlloh di ontata

harto.lhart*NYa, hmnyalah ulomo-,.,l
(Qs- Faathir [35]: 28)

980- Al Qurttrubi: Dari Ibnu Mas\rd:

cukuplatr seseorang dianggap alim @erilmu) dengan takutnp

kepada Allatr, dan oukuplatr orang dianggap bodoh dengur

terperdayanya (mudah terperdaya).Pm)

ne - Jami'22:80. Ibnu I&tsir mcngrrtipnya darinya ddarnAt'Tafsir 6: 523'

AI Hakim meriwayatkannya aaam ,ll Mula&ak 2: 425 dari Abu Abdullatr

Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh dari Hamid bin Abu Hamid Al Muqri dari Ishaq bin

Sulaiman dari Abdunahman bin Abdullah Al Mas\rdi. Ia menilainya shahih dan

diperluat oleh A&-Dzatrabi'
As-Suyrthi mengutipnya dari keduanp dEJiarn Ad-Durr 5: 245; dan dari 'Abd bin

Humaid, Ibnu Al u*arir, Attr-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Al Asma' wa Ash-

Shtfot) dengfiredalsi )xang sama.' Al Balhawi meriwayattannya dalam Al Ma'alim 5: 245 dari 4tqul Wahid Al
Malihi dari- Abu Manshur As-Sun'ani dari Abu Ja'far Ar-Rayyani dari Humaid bin

Zanjuwaih dari Al Hajjaj bin Nashr dari Al Mas'udi dengan redalcsi yang sama.

Az-Zamakhsyari-meriwayatkannya dalam al Kasysyaf 3: 270 secara ringkas dan

marfu',tapi tidak menyebutkan (nama) Ibnu Mas'ud.-Ibnu'Hajar 
berkaia dalam Al Ka/i:138, 'Al Hakir& Al Baihaqi (dalam Al Asma)

dan Ath-Thalari meriwayatkan swta marfu' dari Ibnu Mas'ud.'l Tapi png sebeiramya

adalah tidak marfu', sebagaimanatelah dijelaskam tadi.

TatsirlbnuMos'ud ,fffil



981- Ibnu Katsir: Dari Ibnu Maq'ud bahwa ia berkata, "Ilmu,itu bukan

dengan banyak bicara, tapi dengan banyak takut (kepada

Allah)'''(e8l)

982- Al Hakim: ... Dari Zirrbin Hubaisy, ia berkata:

Seorang laki-laki dari Murad bernama Shafivan bin 'Assal menemui

Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid.

Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, !'Apa yang

membuatmu datang kesini?" Ia menjawab, "Unfuk menuntut ilmu."

Maka Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya para malaikat akan

mengepakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena

ridha dengan dpa yang dilalcukannya."

Ahmad bin Salman Al Faqih menceritakan kepada kami, Ismail bin
Ishaq, Al Hasan bin Ali Al Ma'mari dan Muhammad bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syaiban menceritakan

kepada kami, Ash-Shalq bin Hazan menceritakan kepada kami, Ali
bin Al Hakam menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amnr
dan Ztn bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Shafwan bin'Assal Al Muradi menceritakan, ia berkata:

Aku menemui Rasulullatr SAW. Lalu ia menyebutkan

haditsnYa.(oEz)

et' 
- Ahkann 14 343. As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5:250 dari Ibnu Abu

Syaibah, Ahmad (dalamAz-Zuhd),'Abd bin Humaid dan Ath-Thabarani, dengan redaksi,
"Cukuplah seseorang dianggap alim dengan takuhya (kepada Allah), dan cukuplah
seseorang dianggap bodoh dengan terperdayanya (mudah terperdaya)."

"' - Tafsir 6: 531 . As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5: 250 dari Ibnu Abu
Hatim dan Ibnu'Adi. Ia juga me,ngutipnya dari Ahmad (dalamAz-Zuhd) derynredaksi,
"Ilmu-itu tidak dengan banyaknya riwayat, tapi dengan takut ftepada Allah SWT).'

e82 - Mustadrak I : I 00- I 0l . Lihat surah Al 'Alaq ayat 6-7 .
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.*,,:i;t 3!b ;U7, * e 6u; ir.$i A$1 vf? \
ia+"i{e'b*ffub7{t@r"i

{@P:rJ:;;{
(Kerrudian kitab itu kornrli w arisl<m lnp ada or fftg' oq sng

y ang l<rorri pilih di antaru harrt a'harrtb a lcmni, lalu di
antffd mereka ada yang mmganiaya diri metel<a sendin

dorJ di (mtdra rnercllo ada.yang putengahan dan dianura
mer eka ada [Wlal y ms lebih dalwlu berbrnt l<eb ail<an

dengan izin Allah, lmg danikian iat adalohkmuria ydrrg

amatbesarl (Qs. Faathir l35lz 32)

983- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Hakam bin Basyir menceritalcan kepada kami, ia berkata: Amru

bin Qais menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Isa dari

Ya d bin Al Harits dari Syaqiq Abu Wa'il2m dari Abdullah bin

Mas'ud bahwa ia mengatakan:

Umat ini terbagi sepertiga pada hari kiamat: sepertiga masuk Surga

tanpa hisab, sepertiga dihisab de,ngan hisab yang ringan, dan

sepertiga datang dengan membawa dosa-dosa besar. Lalu Allah

bertanya, 'siapakah mereka?" Dan lebih mengetahui mereka. Maka

para malaikat menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang datang

dengan membawa dosa-dosa besar; hanya saja mereka tidak

menyekutukan-Mu." Maka Allah SWT berfirman, "Masultcanlah

mereka ke dalam rahmat-Ku yang luas."

'* Dalam manuskrip asli disebutkan, "Dd Syaqiq dari Abu Wa'il". Ini
salah, karena Syaqiq adalatr Abu Wa'il.

Try'rjirlbnuMas'ua



l^alu Abdultah membaca ayat ini: A$triir$iei<jlg$'i(,'k (Kemudian kitab itu Kami wariskan *"piao oring-ororg
yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami.lgst)

ifljf 
"l:U;; J ;4* s +f: ri 3 ;.'fi '"ory

{@ !,$Aia
(Sesungguhrry a y'.Jllah mmahan langit darJ bunri supay d
iangm leny ap; dan sturgguh iil<a keduury a al<srJ lenyap

tidak ada seorangpun yang dapat menahanl<eduanya se{ain
Nlah...). (Qs. Faathir [35] : 41)

984- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu 'V/a.il, ia
mengatakan:

seorang laki-laki menemui Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud bertanya
kepadanya, "Dari mana kamu?" Ia menjawab, "Dari Syam." Ibnu
Mas'ud bertanya lugr, "Siapa yang kamu temui disana?', Ia
menjawab, "Aku menemrri Ka'ab." Tanya Ibnu Mas'ud, ,'Apa yang
diceritakan Ka'ab kepadamu?" Ia menjawab, "Ia menceritakan
kepadaku bahwa langit berputar di atas pundak malaikat." Tanya
Ibnu Mas'ud, "Kamu membenarkannya atau mendustakannya?" Ia
menjawab, "r{ku tidak membenarkannya dan tidak pula
mendustakannya." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Aku sangat senang
seandainya kamu menebus pe{alananmu dengan ontamu dan
kantung pelanany_a. Ka'ab 6sldrlstai sesungguhnya Allah SWT
b":nyurr.;rqgl L;6b,!rY;i 6 Ari S +fii.3-t;3.-,ii iy
,:hi)-1(Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya

e83 - Jami'22:88. Ibnu Katsir me,ngutipnya darinya dalainAt-Tafsir 6: 534-53s, dan
As-Suyuthi dalam Ad-Dun 5: 251.

Al Qurthubi menyebut riwayat yang semaknq dalam At Ahkam 14: 346.
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Ii4T; '+$$y6u itt ig

jangan lenyap; dan sunguhiika kefuanya akan lenyap tidak ada

seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Alloh'ypul

q,;t3l{ifr

{@ 66n
(Dmt<nlausekiranyaNlahmmyilsamaru/F,iadisebabl<mt

usahanya, nkcaya dia ddak al<arr meninggall<m di at'as

pennul<aanbwni flatu mahluk yang melata pun,,,l
(Qs. Faathir [35]: 45)

w - Jami,:94-95. Ia juga meriwayatkannya dari Jarir dari Muglrirah dari Ibratrim' Ia

berkata, "Jundub Al Bajali pergi menemui Ka'ab Al Ahbar lalu pulang. Maka Abdullah

bertanya kepadanya" 'C€ritakanlah kepadalar apa rynS ia ceritakan kepadarnu". Ia

berkata, "Ia he,lrceritakan kepadaku bahwa langit berada dalam poros seperti poros batu

gerinda, sernentara poros tersebut adalah tiang di atas pundak malaikat". Malo Abdullah

6erkata, "Aku sukaielgli jika kamu me,nebus perjalananmu de,ngan ontamu". Kernudian

ia berkata, "Apa yang dihernbuskan orang Yatrudi ke dalam hati seseorang hampir saja

memisahkannlra". KJmudian ia mengucapkan (membaca ayat), "Sesungguhnya Allah

menahan langtt dan bumi supaya jangan lanyap", cukuplatr langit akan lenyap jika ia
berputar."

Ibnu Katsir murgutipnya darinya dalam At-Tafsir 6: 544 dengan riwayat aslinya. Ia

berkatq "Sanad ini shahih sampai kepada Ka'ab dan Ibnu Mas'ud." Ia me,nyebut riwayat

lainnya dengan mengatakah, "Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Ibnu Humaid

dari Jarir ...J' Ia me,nambahkan dalam sanad-nya (Ibnu Humaid). Kernudian Ibnu Katsir
bsrkata, "Saya melihat dalam karangan Al Faqih Yahya bin Ibrahim bin Mazin Ath-
Thirlaithili yang bdudul "Siyar Al Fuqaha^' bahwa ia menyebutkan atsar ini dari

Muhammad bin Isa Ath-Thabba'dari Waki'dari Al A'masy."
As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5:255 dari SaId bin Manshur, 'Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Syaqiq dangan redalcsi yang sama secara

ringkas.
Al Qurthubi meriwayatkannyadalamAl Ahlam 14:357 dari Ibrahim dengan redaksi

yang sama. Dalam redaLrsi akhirnya disebutkan, "Sesungguhnya langit tidak berputar,

seandainya ia berputar tentu akan leryap."
Ibnu Hajar menyebutrya dalam Al Kafi: 139 riwayat Ath-Thabari dari Abu wail

secara ringkas ketika men-takhrij atsar yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Al
Kasysyaf 3: 278 dart Ibnu Abbas dengan malsra ini. Ibnu Hajar juga berkata tentang

riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, "Alu tidakme,netnukannya."
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985- Al Hakim: Muhammad bin Ishaq Ash-Shatrar mengabarkan

kepadaku, Ahmad bin Nashr menceritalcan kepada kami, Amru bin
Thalhah menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada
kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Ibnu Mas'ud

-:TPT.' urqr+- 1I;C l.& 4 ;Si {i'1 1+6- $
W.t#yr-)4i3 (Dan kalau sekiraiya Atlah *"nyrk o
manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan

meninggalkan di atas permulwan bumi suatu mahluk yang melata
pun, alcan tetapi Allah menangguhkan [penyiksaanJ mereka.) ia
berkata, "Hampir saja kumbang disiksa di liangnya karena dosa

atru166ro.''(e8s)

'ts - Mustadrak2: 428.Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzatr abi. atsar
ini telah di-takhnj sebelunurya pada surah A!-Nahl ayat 61.
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O SURAII YAASIIN O

{@ri}
(Yaasiin) (Qs. Yaasiin [36]: 1)

986- Al Qurttrubi: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta

png lainnya bahwa artinya adalah: Wahai manusia.(e86)

{@ "'&frt;Vfrv''?4i }
(.,. DafikirlffLi menulisl<m apa yang telah nqelcn@dl<srl

dm bel<as.bel<as yolng mqelco tinggall<mt ,.,1
(Qs. Yaasiin [36J: 12)

987- As-Suyuthi: Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan

dari Ibnu Mas'ud: ... ii6t;V3|(, {llit1oan kami menuliskan

apa yang telah mereka kerjalun dan bekas-bekas yang mereka

tinggalkan): Bekas-.bekas adalah tempat jalan mereka. Ia berkata,

"Rasulullah SAW berjalan di antara dua tiang masjid, kemudian

beliau bersabda, "Ini adalah bekas yang alcan ditulis.'Q81)

t" 
- Ahkam 15:4.

n' 
- Ad-Duo 3: 300 pada surah Yunus ayat 2.
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w #i. lc g_3:, ri#t Gl u ;6 y
'iu3ii €, lA fJ6.J i Wt @ <4t51\

,fi o!6; @ 'o;l 
^X[,-iEtoit 'A 

-{ Ay:
{;W ifLfr_g oi;:il i*,i;;3ieioLli4.r;
"6t;-ltti <.s)@ #,y*,t qA@ grU

{ @ "t*'-,,t(Dan ilatanglah dmi uiung l<ota, seotarrg laki.laki dengan
b er gegas. gegds ia berlata, u Hai kaurnlcu, ikutilah utus an

uf;'tsart itu.u llllultilah orang yarJg tiada mintabalasarr
l<cpadnrrvu; ilm merel<,a adalah orcfiig.o6qng yong mendapat
petmjuk, Mengapa Aku tidak merryembah [Tuhan] yans

! elah nrenciptal<mrku dsrr y ang hary a l<epadn Ny a.lah
l@nw [sarura] akan dil<eff]balil<frn? Margapa Alat al<an

menyanbah arlwn fi.rhmt selain nya jil<a ty'Jlldhl yorngMaha
P arnr ah mmghendaki lcenrudhm atan terhadaplu, nis c ay a

syafaat merela ddak memberi manfaat sedikitpunbagi
diril<u ilmr merel<a tidak [pula] dopu menyelamatkanl<u?

Seszngguhrry o Al<u l<alau b e3tt;rt p dsti b er ada dalart
l<e s e s atan y aflg ny ato,. S esunggz hruy a Al<u tetah b erimart

lnpada Tuhamrnr; Mal.a ilengml<mrlah [pargatuarr
lceimananl lrul (Qs. Yaasiin [36] : ZO.Z5)

988- Al Hakim: Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Sa,id Ar-Razi
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul
Karim menceritakan kepada kami, Abu Hafsh 'Amir bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Al easim bin Malik Al Muzani
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq dari Salyar
Abu Al Hakam dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata:

ThtsirlbnuMars,ud
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- .a.
Ketika laki-laki yang todapat dalam surah Yaasiin berkata, 7^ei:r-

4#1W1 (Hai luumht, itutitah utusan-utusan itu) ia

berkata, 'Mereka mencekiknya suPa)'a mati' Ja-lu ia menoleh

kepada para Nabi seraya berkata, @F ,i'-{'F;,lili-))
(Sesungguhnya aht telah beriman kepada Tuhanmu; malw

dengarlranlah [pengahtan kcimananJht)" Yakni, bersaksilah

untukku (atas keimananku;.(easl

989- Ibnu Al Jauzi: '$fr,Uli4l (Sesungguhnya Alar telah

beriman lrepada Tuhanmu.)... Ia berbicara kepada katlmnya dengan

perkataan tersebut.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas\rd.(eEe)

i;4frti@5&5-4;,e1$.J67g|,f-t't'J4-y

{@i,iKtin,#
(Diklrrtatlrrrn tlr:padmYy al,'Masi'Jah l<e rytnga" ia ber:kata,

" Nangl<ah bailaty a sekbany o l<ffiwmlu Mmgetalwi. APd

yang nrmyebabton Tuhanlu rnarfiefi anrpunl<cpadal<u dmt
- 
mmiadit<m A[<u temgtntk ofirrg.ordttg ydrrg dirrnilialcan.)

(Qs. Yaasiin [36]: 26'27)

990- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq dari sebagian

sahabatnya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mereka

t, - Mrrstadrak 2t 429.Ia menilainya shahih, akan tAapi A&-Dzahabi bcrkata

dalam TalWtisfi -nya, "Ibnu lshaq dha'if."
As-suyuthi mengutipnya darinp dalam Ad-Durr 5: 262'
et qurttrubi memyeUuttan malsra ini dalamAl Ahkam 15: l8'19 dengan redaksi, "Ia

berlota kepada para Rasul bahwa ia beriman kepada Thhan mereka.''
ete - zad'l:73.
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1

menginjaknya dengan kaki mereka hingga usus keluar dari
0nusnYa."(990)

991- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq
menceritakan kepadaku dari sebagian sahabatnya bahwa aA.bdullah
bin Mas'ud berkata, "Allah SWT berfirman kepadanya,'ig rg;t
(Masuklah ke surga). Maka ia memasukinya dalam keadaan hidup
dan diberi rezki. Allah telah menghilangkan darinya kesedihan dan
kesusahan dunia. Setelah ia mengetahui rahmat Allah dan
kgmuliall -yangdilimpahkan kepadamya, ia berkata: rt;, :*t-JG
@'o;Pi|,#" "; 4pq@ 6#- ua' berkata,

'Alangkah bailotya sekiranya lanumht Mengetahui. Apa yang
menyebabkan Tuhanlru memberi ampun kepadatat dan menjadikan
Aht termasuk orang-orang yang dimuliakanrlrr(eel)

{ @ 5'3/. i 6bi;):4" Sy ofut @
(D an l<frnri tidf,k rnerrururrl<m lrep ada l<awrmy a s esudah dia
[mudnggol] xntu pas.i<arpm dmilangit clnrJ tidaklayak

l<nrni fiternil1fitlc,arnya. Tidak ada sil<saan atas merel<a
melainl<mr sahr terialcm, wara saia; mal& tiba.tiba merelca

seffw$tyd mati) (Qs. Yaasiin [36] z 28.29)

en - Jami' 22l. l04,Ia juga meriwayatkannya dengan sanatl yang sama dalam lt-
Tarilch 2:20.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6: 6, Ibnu Al Jauzi dalam Az-zad
7: l3 secara ringkab, dengan redaksi, "Mereka menglnjahya dengan kaki mereka."
. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 15: 19. Ia menambahkan, ,,Ia

dijatuhkan ke dalam Sumur Rass; mereka adalah penduduk Rass."
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 6: 557 dari Muhammad bin Ishaq

beserta alsar berikutnva.
est - Jami' 22: to+. runu Katsir meriwayatkannya secara ringkas yang termuat dalam

alrar sebelumnya.

4-ik A )ai G * n *y b.;;, & $July
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992- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dari sebagian satrabatnya bahwa Abdullah

bin Mas'ud berkata, "Allah murka karena seorang mukmin ini,

mereka telah (kaumnya) menindasnya. Kemurkaan-Nya

menyebabkan kaum tersebut tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dia

menurunkan siksa kepada mereka disebabkan apa yang mereka

lakukan.

Allah SW! berfirm an: V1$3i C S u.D.tb.;.j iFtijUS
@ a# k @on kami tidak menurttnlwn kepada kaumnya

sesudii dia [meninggalJ suatu pasukanpun dari langtt dan tidak

layak knmi menurunlcannya): Kami tidak perlu menyiksa mereka

dengan menurunkan sejumlatr besar (malaikat), karena hal

tersebut lebih mudatr bagi kami. 'i,SgiL;:Q, $y i(oy
@ iDSr€ (Tidak ada siksaan atas merelu melainknn satu

teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati): Maka

Allah membinasakan raia tersebut dan penduduk Anthokia

(Antakf) sehingga mereka bergelimpangan di atas permukaan

bumi dan tidak satu pun dari mereka yang tersls6.(ee2)

{ @6;e,p c iAi';i|,$;1 $Y\
(Sesunggz hrry a p englrurri sur ga p ano hmi iu b u sanang-

senclng dalarnkesibul<m [merel<a]) (Qs. Yaasiin [36]: 55)

993- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya'qub menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid dari

w - Jami'23:2-3. Ia berkatq "Pe'ndapat ini lebih utama daripada talsffil ayat ini.'
As-Suyrthi meirgutipnya darinya dalam Ad-Dun 5: 262 secara ringkas de,ngan

redaksi, "Aku tidak pedu menurunkan bala te,ntara dari langit rnaupun bumi untuk
menghancurkan mereka. "

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 6: 558 dari Ibnu Ishaq seperti redaki
aslinya secara ringkas.

it qortt rUi ir*yebutkan makna ini dalamAl Ahlwm 15:20.

TafshlbnuMas'u,t fEfl
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Symr bin 'Athiyyah dari Syaqiq bin Salamah dari Abdullah bin
Mas'ud:

rentang firman Allah SWr: @ 5#,p CiAi't:IJ :;;A'l,t
(Sesungguhnya penghuni surga pada hdri itu bersenang-senang
clalatn lresibukan [merekaJ): Ia berkata, "Kesibukan mereka adalah
menghilangkan keperawanan (bidadari-bidadari surga).'t(ee3)

ee3 - Jami'23:13. As-Suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durr 5:266; dan dari
Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad-Dunya, Abdullah bin Ahmad (dalam zawaid Az-zuhd)
dan Ibnu Al Mun&ir.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 7 : 27 dari Syaqiq.
Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 15: 43 dari At-Tirrnidzi Al Hakim

(dalam ktab Musykil Al Qur'an) dari Muhammad bin Humaid Ar-Razi dari ya'qub Al
Qummi dari Hafsh bin Humaid.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam AbTafsir 6:569 dengan redaksi, uGadis-gadis."

Sebagai ganti dari "Perawan-perawan."

' re!s* Ibr-t ]-{,r.'-orJ



O SURAH ASH,SHAFFAAT O

{ @ 6 .;196@ f, etS'r, @ * .*V\
(Demi [rorbongartl yonrsber shaf-shaf ilengan sebenar-

benarrrya, Ddn deri [rwnbongmt] ymg nularang dengan
sebenar.benarnyatdf,ripukntan.pubuatartmalrsiatl.Dan

derni [r ornborrgan] y MS merrt acal,an p elai ar an)
(Qs. Ash,Shaffaat [37]: 1,3)

994- Al Hakim: Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani

mengabarkan kepada kami (di Kufah), Ahmad bin Hazim Al
Ghifari menceritakan kepada kami, Qabishatr bin Uqbah
menceritakan kepada kami, Suffan memberitahukan kepada kami
dari AI A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Abdullatr bin
Mas'ud:

Tentang firman Allah Azza Wa Jalla: @ & ?i;'ttj (Demi

[rombonganJ yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benamya): la
berkata, "Para malaikat.. @ b"gb9? (Dan demi [rombonganJ
yang melarang dengan sebenar-benarnya [dari perbuatan-

perbuatan mataiatJ) Ia berkata, "Para malaikat." @f; ,-t16
(Dan deni [rombonganJ yang membacalcan pelajaran) Ia berkata,

"Para malaikat."(994)

* 
- Mustadrak2:429.Ia menilainya shahih dan diperlorat oleh A&-Dzahabi.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'23:22 dan Ishaq bin Abu Israil dari
An-Nadhr bin Syumail dari Syubah dari Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi

WsirlbrwMas'ud fTm



995- As-suyrthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas,ud, ia
berkata, "Tanah liat: adalah ),"ang sebagiannya menempel dengan
sebagian lainnya. "(ee5)

'a{4 ,irc6ffitwirjiHy

{@ *r*dtr:"6r:r...}
(. .. s esunggu hny o l<anri telah marciptal<mt mq elca dmi

tanahliat..,) (es. Ash,Shaffaat [32]: 11)

{@;Wile;@#i +--itpxa
(tl,epddamalailcat-diperintnht@nl;,"r(umpullwrrlahorcmg.

orfirJg,yo,rJg zhalimbesqta temmr sejawat mqelra dfrrt-
sernbahan-sertbahmt yorJg selalu muel<a sqrtboh, selain

Allah; mal_a tturiutlrarrlah l<epailn merer<n ialqn li, n"rala.
Dmt talwrilah merel<a [ihi tempat puhantian] lrarena

se surJggulmy a mq el<a dkfrrl ilitany a,, )
(Qs. Ash,Shaffaat [3?]: ZZ.Z4)

i'i gi a

yang sama (yang dimaksu$f -a!{*r atsar yang diriwayatkannya: Masruq berkata
terfiang As h-Shaffaat: Merey,aadalatr para malaikai)
...As-Suyuthi 1e'ngutipnry-.d.4 keduanla dalam Ad_Durr 5: 271; dan d,,.i

lb{unazzag, Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Ar Mundzir, Ibnu Abu iatim dan Ath-
Thabarani dengan redalsi aslinya.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7:3 d,oi Sutmn Ats-Tsauri dari AlAlnasy.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-zad 7: 4445.Ia meriwayatkan t€ntang:

"Dan demi (rombongan).lllC.y"yboca*an pelajaraz.,,: Mereka adalah para malaikat
yang membacakan kitab-kitab Allah.

{J Qurthubi meriwayatkann ya dalarrt Al Ahtcam lS: 6t-62."' 'Ad-Durr s:272; a/sar ini-merupakan bagian-dari khabar yang sangat panjang
l*turg penciptaan Nabi Adam AS yang terah duakhrii sebelurnnf pada surah Al
Baqarah ayat 30.

Tafsir lbnuMas,ui!



996: Ath-Thabari:, Mu[rammad bin Basys.yar menceritakaa. kepafu kami,

ia berf,ata: Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada karni:

Suffan,menceritakan kqpadu kami dari Salamatr bin Kuhail, ia

berkata: l+bu Az=741ra'menceritakankepada kami dari Abdullah, ia

berkata, "Makhluk-makluk akan berdiri untuk meaghadap Allah

ketika sangkakala telah ditiup. Kemudian Allah 'Azza Wa Jalla

menampaldcan diri kepada makhluk-makhluk-Nya. Maka tidak

seomng pun malhluk yang menyembah selain Dia kecuali akan

diangkat untuk mengikuti apa ymg disembahnya."

Katanya, melanjutkan: Maka Dia menemui orang-orang Yahudi

lalu bertanya, "Apa yang kalian sembah?" Maka mereka menjawab,

"Kami menyembah 1-Jzair." Allah bertanya lagi, "Apakah kalian

suka air?" Mereka menjawab, "Ya." Maka Allah memperlihatkan

neraka Jahannam kepada mereka seperti fatamorgana. Kemudian

Ibnu Mas'ud membaca ayat: @C,"b#;q1'&€J,i <O*
kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang

l*fi, denganjelas) (Qs. Al Kahfi [18]: 100)

Kemudian Allah menemui orang;oralrg Nashrani lblu bertanya,

"Apa yang kalian sembah?" Mereka meniawab, l'Kami menyembah

Al Masih." Allah bertanya lagi, "Apakah kalian suka air?" Mereka

menjawab, "Ya." Maka Allah menampaldcan neraka Jahannam

kepada mereka seperti fatamorga. Dan demikianlah Dia

melakukarurya terhadap setiap orang yang menyembatr selain

Allah. Kemudian Abdullah *rrnburi *"I @ U;*;a\A;
(Dan tahanlah merekn [di tempat perhentianJ karena

s esungguhnya mereka akan dit anya)Qe6)

{ @ *-:+t ;V:",tA;i' i{6 @D'b;,{* AJ' J tf y

e6 - Jami' 16: 25 6tr4;t.) pada surah Al Kahfi ayat lO0. atsar ini telah di-tat:hrij
sebelumnya disana.

Ath-Thabari meriwayatkannya lagi disini 23 : 32.
(') Lihat komentax te,rh adap atsar 706,707.

Tafslr lbrwlvlss'ud ' @



(B ql<ata pulalah iar,Maul<ah tsnau mmini au ttenanhu
ituI?" Mal(o ia meniniaurrya,lalu dia merirwt ternawrya iht

di trrltgah.tengah na alca rnany ala.ny ala)
(Qs. Ash,Shaffaat [3?]: S4.SS,)

997- Ibnu AI Jauzi: Ibnu Mas'ud berkata, ,,Ia melihat kemudian menoleh
kepada sahabat-sahabatnyra raru berkata, 'Alu melihat tengkorak-
tengkorak kaum sedang mendidih,. u(ee7)

998- Al Qurthubi: @ *.+tA 416i!,$ (Matca ia meninjaunya, tatu
dia melihat temannya itu di tenga{+engah neralw menyala-nyala):
Yakni, di tengah-tengah neraka sementara pohon-pohon berduri
berada di tengah-tengahnya.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.(ee8)

{@#J'{€;'"'tfY
(Kerrudiansesrrngg?lwryatcrnpatl<srbalinwrelcobenar.

benor le nqal<a Jahim) (es-Ash,Shaffaat t3?l : 6g)

999- Ath-Thabari: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada
karni, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:
Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi tentang firman
Allah SWr: d: l'i;iq3,7 (Kemudian sesungguhnya
tempat kembali mereka bbnar-benar ke neraka Jahim,) Ia berkata:
Tentang bacaan Abduilah: (#it o.,]}'e5di !l pl, Abdulah
berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak
sarnpai setengah hari pada hari kiamat kecuali penghuni surga telah
beristirahat di surga dan penghuni neraka telah mendekam di
neraka." Kemudian ia membaca: Wfr,*;i*3eXSA

n' - zod 7: 50. As-suyuthi mcngutipnya dalam Ad-Durr 5: 277 dari lb,nu Abu
S)4aibah, Hannad dan Ibmu Al Mun&ir.n'-Ahlum 

15: g2.

Taf$rlbwllds,ud



{.iit:,,*(Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik

tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya) (Qs. Al

Furqaan 125!:Z+1less)

@pF oLJu6@-,Aiyi'nlii\

{@'q$'^afr;r
(laluiamanandongselslipandangl<ebintarry'bintang.
Kenwdian ioberl<atd, "Sesunggzhny a Aliru sclcit." I,;lllu
rnqekabefi alingdrnlpadarYyadenganrnartbelalcmry)

(Qs. Ash,Shaffaat [3?]: 88'90)

,w ' Jami' 23: 42' As-Suyrthi mengrtipnya darinya dalam Ad-Dut 5" 278; dan dari

Ibnu Abu Hatim.
Ibnu Katsir meriwayatkann ya dalan At-Tafsir 7: 18 dari As-Suddi.

Ia juga moiwayatkannla dan Ats-Tsauri dari Maisaratr dari Al Minhd bin Arnru

dari Abu Ubaidatr dari Abdullah dengan redalsi yang sama.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 8l pada suratr Al Furqaan ayat

24.
Ar-Razi meriwayatkannya disana dalam Al Mafatih 6: 315, dan Al Qurthubi dalam

Al Ahlan 13:23. Lihat surah Al Fruqaan ayat}l. Qiraaat ini juga diriwayatkan oleh Al
Baghawi dalam Al Ma,alim 6: 20, dan Al Qurthubi dalam lI Ahtwn 15: 88; dan

diriwayatkan pula qiraatr-nya yurg lain dengan redaksi, "#,"
Ath'Thabari juga meriwayatkann)'a dalarn Al Jami' 19: 4 pada surah Al Furqaan

ayat24 dari Al Qasim dari Al Husain dari Hajjaj dari Ibnu Juraij;

As-Suytrthi memgutipnya darinp dalam ad-Dtn 5: 67; dan dari Ibnu Al Mubarak

(datanAzJzu&d), 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Al Hakim.

Al Baghawi juga meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 5: 81, Ar-Razi dalam Al
Mafatih 6: il5, Al Qurthubi dalam Al Ahkam 13:23, dan Ibnu Katsir dalam lt-TSsir 6:

113 dari Sufyan dari Maisarah dari Al Minhal bin Abu 'Ubaidah' Ia mengulang Qiraalt-
nya disini 7: l8 dari As-Suddi, dan juga dari Ats'Tsauri dari Al Maisarah'

As-Suyuthi juga mengulangrya disini dalarn Ad-Durr 5:278 dari Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hatim, semuanya bersama atsar yfrig telah disebutkan atau yang serupa

dengannya.-As-Suyuthi 
mengutip lagi Qiraah ini secara indeparden dalam Ad-Durr dari Abu

Ubaid dan Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Juraij.

TdfshlbnuMas'ud



1000-Al Qurthubi: At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan, ia berkata:
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru bin Hammad
menceritakan kepada kami dari Asbath dari As-Suddi -dari Abu
Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Munah2otAl
Hamdani dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Ayah Nabi Ibrahim berkata, "Kami akan merayakan hari raya;
seandainya kamu keluar bersama kami, pasti kamu akan tertarik
dengan agama kami.'

Pada hari raya mereka keluar dan Ibrahim ikut keluar bersama
mereka. Di tengah jalan Ibratrim menjatuhkan dirinya seraya
mengatakan, rrAku sedang sakit, kakiku sakit." Maka mereka
menlinjak kakinya lalu ia dibanting. setelah mereka berlalu ia
y:)_gykepada orang-orang yang berjalan paling belaU,ang: ;t:6j
$gi 3-r*#l (Demi Allah, sesungguhnya Aku akan melalatkan
tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi
meninggalkannya) (Qs. Al Anbiyaa' [2 I ] : 5f ttooo)

{ @ i+Fti ;'^i';6 ol- a};5
(Mdl@l<orniberi diakhabm gembira dengan seorang anak

ymg arndt sdborr, Mdl<a tatlcala snak itu saneai [pdd
unvwr s drJgg$I b erusaha b er soma. soln a lbr qhim, Ibr ahim
berl<ata, uHai anakl<u Sesunggalvrya Al<u rnelihat dalar^

mimpi bahwa Alcu menyembelilvrnt. Mal<f, fikirkanlah apa
pendapatmr!" Ia meniawab, uHaibapakl<u, l<eial@nlah apa

2ol Pada teks aslinp tertulis "Dari samurah dari Al Hamdani", dan kami tidak
mendapatinya dalam referensi kami, nalnun apq ),ang kami tulis adalah yang sering
dikapai dalamsanad.

'* - Ahlram l5: 93. Lihat surah Al Anbiyaa' ayat57-60.

*&i6;try
Ar.:J ri ,Vii A

uX e\-'iit-X6 e;A'^a'&W,

7f y 
JFi,t gr.V-'JC !$ riy.
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ycrng diperintahl<on l<epadarru; insyo Allah l<frnw dl<frn

mendapaal<u termasttk otang'orung yonrg sabm"l
(Qs. Ash,Shaffaat [37]: 101,102)

1001-Al Hakim: Ismail bin Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani

menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami,

Sunaid bin Daud menceritakan kepada kami, Hajjaj bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Syubah dari Abu Ishaq

dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia berkata, "Yang disembelih

adalah Nabi Ismail 65.rr(lool)

1002-Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

berkata: Muhammad bin Ja'far mericeritakan kepada kami,

berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari

Abu Al Ahwash, ia mengatakan:

Seorang laki-laki membanggakan diri di hadapan Ibnu Mas'ud. Ia

berkata, "Aku adalah si fulan putra orang-orang mulia." Maka

Abdullah berkata, "Itu adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq

Dzabihull aft bin Ibrahim Khalilullah. n(r002)

r*t - Mustadrak 2: 559.Ia menilainya shahih, Adz-Dzahabi berkata, "Abu Daud
Sunaid bukan itu.'

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 5:281'282, dan dari Abdurrazzaq.
Ia juga rnengutipnya dari Ad-Daraquthni (dalam Al Afrad) dan Ad-Dailami secara

marfu',
Al Baghawi meriwayatkan malna ini dalam Al Ma'alim 6: 22, Az'Zamakhsyai

dalam Al Kasysyaf 3: 308, Ibnu Al Jauzi dalam Az-Zad 7:12, Al Qurthubi dalam Al
Ahkam l5: 99, dan Ibnu Katsir dalamAt-TalsirT:28 dari Al Baghawi'

tw - Jami' 23: 5l-52. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlam 15: 99' Ia
berkata, "Riwayat ini shahih dari Abdullatr bin Masbd."

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7t 27 derrt Syubah dari Abu Ishaq. Ia

berkata, "Shahih sampai kepada Ibnu Masbd."
As-suyrthi mengutipnya dalant Ad-Durr 5: 282 dari 'Abd bin Humaid dan Ath'

Thabarani dari Abu Al Ahwash. Redaksi awalnya adalah, "Asma' bin Kharijah
membanggakan diri di depan Ibnu Mas'ud ...." Ia jula mengutipnya dari Ath-Thabarani
dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Maslud, ia berkata: Nabi SAW ditanya, "Siapakah
manusia yang paling mulia?" Ia menjawab, "Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq Dzabihullah."

ta

ia
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{ @ 6t';rit#aqysr\
(Dm sesunggutmya llyar benar.benar termasttk salah

seorang ras'ul.rasul) (Qs. Ash,Shaffaat [37] t 123)

1003-Ath-Thabari: (Abdullatr) memb aca: xpit',>91 Lxt3t L5: oan
sesungguhnya Idris benar-benar termasuk salah tro*irg rasul-

rasul.(lm3)

1004-Ath-Thabari: Muhammad bin Baspyar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari'ubaidah bin
Rabi'ah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Idris adalah llyas,

dan Israil adalatr Ya'qu!. rr(100a)

tmt - Jami'23: 62.Ibnu Khalawaih meriwayatkannya ddan AsySlattadz: 128, Al
Baghawi dalam Al Ma'alim 6: 25, Az-Zamaldrsyari dalam Al Kaspyaf 3: 310, Ib'nu Al
Jauzi dalam Az-Zad 7: 79, Al Qurthubi dalmr Al Ahkarz 15: I15. Ia mengulangnya 15:
120. As-sajistani meriwayatkannya dalam Al Mashahif 69 durgan redaksi, "Dan
sesungguhnya. II1as."tw - Jami'll:509 pada surah Al An'aam ayat 85. Al Baghawi meriwayatkan
redaksi )rang sama dalan Al Ma'albn 2: 128 pada ayat )Nang sama, dengan redaksi, "Ibnu
Mas'ud berkatq "Dia adalatr ldris; ia punya dua nama seperti Ya'qub dan Israil."

Al Baghawi berkata, "Yang be,nar adalatr batrwa ia orang lain, karena Allah SWT
menlcbutkannya sebagai keturunan Nabi Nuh AS, sedang Idris adalah kakek dari ayah
Nabi Nuh."

Ath-Thabari meriwayatkannya lagi dalam Al Jami'di tempat ini23:62 tanpa sanad.
Al Qurthubi juga meriwayatkannya dalam Al Ahkam 6:25 tanpa Israil.
Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam Az-Zad 7: 79.
lbnu Katsir m€nsutipnya dalarn At-Tafsir 7:31 dari Ibnu Abu Hatim dari aphnya

dari Abu Nu'aim dari Israil.
As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5:285 dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu 'Asakir. Ia mengutipnya lagl 4:274 pada
surah Maryam ayat 56 dari Ibnu Abu Hatim (dengan sanad hasan), dan dengan redaksi,
"Idris adalah Ilyas."

Bukhari menyebutnya dalam Shahih-nya 4r I 35.
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{@'"ruJtiYP}
([yoitu],"Keseiahteraartdilimpahl<anctasllyas?")

(Qs. Ash,Shaffaat [37]: 130)

1005-Ath-Thabari: Tentang baoaan Abdullah bin Mas'ud' o-bi'yJ
Olrtf.l'rr't'*t)

1006-Al Qurthubi: Mereka mengatak:an (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan

Tentang firman Allah SWT: eUJyig'Sf" Uvattu|:

"Kesejahteraan dilimpahknn atas llyasT') yalari, kepada keluarga

Muhammad 56rYg.(tooo)

ii'tl@ -gi'Iii4ffr Jy.f t; 6 14gi'i,ii-';'$ y

tt .z z)z
r-rlllt rAr

- -, Jr

@
@

'a'bK ti {fi @ W'irt LiSiSi$@ a+fi t'a'ok

$1f\ ir gS @'oH. ri Jy=*.a,t 4
*L Jy'^gn['@ sbi ni;#" ^$W

{@ 1'+i5.in
(SesunggulwryaYurnsbetwr'bmmsalahseorolngtasttl,

Unsatlahl ll'rztika ialmi, ke lapal yang pernth mttdtat\.
Kemilian ia il<utbenndilolu dio tctmasttk orolrrg'orolng

tms - Jami'23: 63. Ibnu Khalawaih meriwayatkannya dalam Asy-Syawa&: 128, As'
Sajistani dalam Al Mashatrif: 69, A1 Baghawi dalam Al Ma'alim 6: 30, Ibnu Al Jauzi

dilam Az-Zad 7: 84, dan Ibnu Katsir dalamAt-Tafsir7:32. Lihat a/sar berikuhya.
,*u - Ahkam 15: 4 pada surah Yaasiin ayat l. Ath-Thabari berkata dalarn Al Jami'

23: 62.Ia berkata, "Dalam Qiraah: 
il;o1,rlt1.u)i iir:" merupakan dalil yang jelas tentang

kesalahan orang yang mengatakan bahwa artinya adalah: "keselamatan bagi keluarga

Muhammad." Karenaitu fidak ada tempat bagi orang yang membaca dernihan ()r 4'i't-
iry0."

TafshlbruMas'ud
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yclug lcalah ilalan undian, Ma/ru ia ilitclan oleh ihmbestr
ilalarn l<eddaun tercela. Mals l@lm sekirury a dio fidak
tcrmasnk arclng.ffang yangbanyok nmgingar- Nlah

niscaya io alqn tctdp tinsgal ili perut il<an iU sanrpaihori
bubangkit, Kerrudian l,arni lenearl<m dit kc daeruh y ang

tandus, sedmrg ia dalankcddafrn sakit. Danlcami
tlu.,mtbuhl<orl mhtk dia sebatang pohor dari jarislabu. Dan

kf,nli utus ilialnpada serafits ribu orang cfiaulebih)
(Qs. Ash,Shaffaat l3?!z 13l1.I4Z)

1007-Ibnu Hambal: Waki' menceritakan kepada kami, Su$an
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu wail dari
Abdullah, ia mengatakan:

Rasulullah SAw bersabda, i.'di} p sl ,lkbf pl dfr I
& fnao* pantas ,"t"oroig mengatakan, ,Alat lebih baik dari
Yunus bin Mattan/rw)

1008-Al Qurthubi: An-Nuhhas ..., Ali bin Al Husain menceritakaa
kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Muhammad menceritakan
kepada kami, ia berkata: Amru bin Al 'Anqazi menceritakan kepada
kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq

w ' Al Musnad 5: 26l.Ia mengulangnya deirgan sanad yangsama 6: l 19. Ia juga
meriwayatkannya 6: 110 dari Abdunahman dari su$an dengan iedaksi, ',Merasa ltblh
baik dari." sebagai ganti dari "Mengatakan'. Dan juga dari Abu Ahmad Az-zubaii
lflg* sanadnyra, de,ngan redaksi, "Janganlah salah seorang dari karian me,ngatakan: ahr' lebih baik dari ....'

Brkhari meriwayatkannya dalam shahih-nya 4: 159 dari Musaddad dari yatrya
dari suffan; dan dari Abu Nu'aim dari sufyan dengan redaksi, "Janganlah sekali-kali
s€seorang me,ngatakan,. Ia juga meriwayatkannya 6: 50 dari Musaddad dari yatrya
dangan redaksi, 'Tidak pantas bagi seseorang meirgatakan". Dan juga 6: 123-124 dai
Qutaibah bin sa'id dri Jarir dari Al A'masy dengan redaksi, ,Tidak pantas bagi
seseorang menjadi.'

Ibnu I&tsir me,nyebutnya dalam At-Tafsir 5: 362 pada surah Al Anbiyaa' ayat 87.
Kernudjan ia mengutipnya 8: 227 pada surah Al ealam apt 48 dari Ahmad dari waki';
dan ia juga menyebutkan riwayat Al Bukhari.

As-Suytthi mengutip,nya dalamAd-Durr 4:334 pada surah Al Anbiyaa'ayat 87 dari
'Abd bin Humaid, AI Buldrari, An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih dengan redaksi,
'Janganlatr sekali-kali seseorang mengatakan.,'
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dari Amru bin Maimun, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud

menceritakan kepada kami {i Baitul Mal-, ia mengatakan:

Sesungguhnya Nabi Yunus AS mengancam kaumnya akan

merrdapat siksa. Ia memberitahukan kgpada mereka bahwa adzab

akan menimpa' mereka sampai tiga hari: Maka mereka pun

memisahkan antara setiap ibu dengan anaknya, lalu mereka keluar

untuk meminta perlindungan kepada Allah 'Azza Wa Jalla dan

memohon ampun kepada-Nya. Maka Allah 'Azza Wa Jalla

menahan siksa dari mereka.

Pada keesokan harinya Yunus pergi untrk menunggu datangnya

siksa, tapi ia tidak melihat apa-apa. Adat yang berlaku adalatl

bahwa jika ada orang yang berdusta dan tidak me4iliki bt*ti
(saksi), ia akan dibunuh. Maka Yunus pun keluar dalam keadaan

marah. Lalu ia nendatangi sekelompok orang di dalam perahu.

Maka mereka pun mongangkatnya ke perahu dan mengenalinya.

Ketika ia masuk perahu, perahunya berhe'lrti dan hanya

bergoyang ke kanan dan ke kiri. Maka mereka pun bertanya,

"Ada apa dengan perahu kalian?" Mereka menjawab, "Kami

tidak tahu.u Maka Yunus AS berkata" "Sesungguhnya di

dalamnya ada seorang harnba yang lari dari Tuhannya, dan kapal

ini tidak alcan berjalan kecuali jika kalian rnembuangnya fte
laut)."

Mereka berkata, "Adaptm engkau wahai Nabi Allah, karni tidak

akan mernbuangmu."

Katanya, melanjutkan: Kemudian mereka mengadakan undian, dan

siapa yang keluar nanranya dialah yang alcan dibuang. Setelah

diadakan undian ternyata yang namanya keluar adalah Nabi Yunus.

Mat<a mereka menolak untuk menrbuangnya. Kemudian mereka

mengundi lagi sampai tiga kali dan yang keluar tetap Yunus AS.

Maka ia pun dibuang ke laut; dan Allah ',4zza Wa Jalla telah

menyerahkannya kepada ikan paus. Mal<a ia pun ditelan hingga

ikan tersebut menyelam sampai ke dgsar laut. Kemudian Yunus

mendengar suara tasbih kerikii. ',A Jt iil,J 6 *ii'h 4 €'6
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<*ry,Xli 'u r,1 $y -{tS$, (Maka ia menyent dalam
lreadaan yang sangat gelap, nBahwa tidak ada Tuhan selain
Englrau. Maha Suci Englwu, sesungguhnya Aht adalah termasuk
orang-orang yang zhalim') (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 8Z). Ia berkata,

"Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan di dalam perut
ikan paus." Ia berkata (membaca ayat): ry 'fi lA\ '^Si$
(Kemudian Kami lemparkan dia kc daerah yang tandus, sedang ia
dalam keadaan sakit.) Ia berkata, "seperti anak bunrng yang tidak
berambut (tidak ada bulunya)."

Katanya, melanjutkan: Lalu Allah menumbuhkan untuknya
sebatang pohon dari jenis labu. Lalu ia berteduh di bawahnya dan
berlindung padanya. Tapi ternyata pohon tersebut kering. Maka ia
menangis. Maka Allah 'Azza Wa Jalla mewahytkan kepadanya,

'Apakah kamu menangisi pohon yang kering dan tidak menangisi
100.000 orang lebih yang hendak kamu binasakan?."

Katanya, melanjutkan: Lalu Nabi Yunus AS keluar dan bertemu
dengan anak kecil yang sedang menggenrbala. Maka ia pun
bertanya kepadanya, "Wahai bocah, siapakah kamu?" Bocah
tersebut menjawab, "Aku adalah kaum Nabi Yunus." Nabi yunus

berkata, "Jika engkau datang kepada mereka kabarkanlah kepada
mereka bahwa engkau telah bertemu Yunus." Kata anak kecil
tersebut, "Jika engkau memang benar-benar Nabi Yunus AS,
tentunya engkau telah mengetahui bahwa barangsiapa yang

berdusta dan tidak memiliki bukti (Saksi), ia akan dibunuh. Maka
siapakah yang akan menjadi saksiku?" Nabi Yunus berkata, ',pohon
ini dan sebidang tanah ini." Kata anak kecil tersebut, "Suruhlah
keduanya untuk menjadi saksi." Yunus berkata kepada keduanya,

"Apabila anak ini datang kepada kamu berdua, bersaksilah

unfuknya. " Keduanya menjawab, "Ya."

Maka anak kecil tersebut kembali kepada kaumnya. Ia memiliki
banyak pendukung dan saudara. Lalu ia menghadap raja dan
berkata kepadanya, "Aku telah berternu Nabi Yunus AS, dan ia
menyampaikan salam unfulonu. "
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Katanya, melanjutkan: Maka sang raja menyrnth agar membunuh

anak kecil tersebut. Maka mereka mengatakan, "Anak ini punya

saksi." Maka raja pun mengirim utusan unfuk membawanya keaada

saksi tersebut. Lalu anak tersebut mendatangi pohon dan sebidang

tanah tersebut lalu berkata, "Aku minta kalian berdua bersaksi

dengan nama Allah, apakah kalian berdua menjadi saksiku bahwa

aku telah bertemu Nabi Yunus AS?" Keduanya menjawab, "Ya'"

Katanya, melanjutkan: Maka orang-orang pulang dalam keadaan

takut seraya mengatakan, "Pohon dan trnah ini bersaksi untuknya."

Lalu mereka menghadap raja dan mengabarkan kepadanya apa

yang mereka lihat.

Kata Abdullah, melanjutkan: Maka sang raja memegang tangan

anak kecil tersebut dan mendudulkannya di singgasananya seraya

berkata, ,'Kamu lebih berhak terhadap tempat ini daripada aku."

Kata Abdullah: Maka anak tersebut menjadi raja mereka selama 40

tahtrn.(lm8)

Al Qurttrubi juga meriwayatlannya dalam Al Ahlcam 1l:
Anbiyaa' iyat|7 yang termuat dalam *habar yTC l"!lh pPiTg.:-

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalamAz-Zail7: 88 redaksi, "Ia berteduh di bawatrnya

dan berlindung padanya. Latu pohon tersebut kering dan ia pun menangisinya. Maka

Allah mewatryukan kepadanya ..'."

t*' - Ahkam 15: 130-131. An-Nahhas berkata" "Sanadnya lebih bagus dan lebih

shahih.' Kernudian ia berkata, "Dari hadits ini jelaslah bahwa Nabi Yunus AS diutt'ls

sebelum ia ditelan ikan paus, yaitu de,ngan s anad ini yang tidak perJu diqiyaskan lagi'"

Mushannaf), ehma<r-(da'lam az-zuhd), 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir

dan Ibnu Abu Hatim de,ngan redaksi yang sama'

Al Baghawi moiwiyatkan bagiarlaLhimya dalam Al Ma'alim 3: 175- Redalsi

awalnya 
"ait"t, 

"Ia ditelan ikan paus dan ikan tersebut menyelam sampai dasar bumi

t"tu:rfr. Ia berada dalam perutnya selama 40 malam. Lalu ia menderrgar suara tasbih

kerildl, "Maka ia menyeru daiam keailaan yang sangat gelap, 'Bahwa tidak ada

Tuhan selain Engluu. Maha Suci Englrau, sesungguhnya Aht adalah termasuk

orang-orang yanJ zhalim,., Maka Allah mengabulkan doanya -dan 
meiryuruh ikan

paus-memrintif*irn1. di pantai. Kondisinya saat itu seperti anak burung yang tidak

Lerambut. Lalu Allah menumbuhkan untulnya sebatang pohon dari jenis labu' Lalu ia

berteduh di bawahnya dan mandatangkan untulinya seekor kambinS yang ia minum

susunya. Lalu pohon tersebut kering dan ia pun menangisinya'"

Ibnu Katsir meriwayatkan dalarn Af-Tafsir 7: 35 redaksi, "Seperti anak burung yang

333 pada surah Al
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1009'Ibnu Katsir: (Ibnu Mas'ud berkata), Allah SWT mengirim ikan paus

dari laut biru untuk membelah laut hingga ia datang dan menelan

Nabi Yunus AS ketika ia menjatuhkan diri dari perahu. Lalu Allah

mewahyukan kepada ikan paus tersebut, "Janganlah kamu

memakan daglng Nabi Yunus dan jangan retakan tulangnya, karena

Yunus bukan rezekimu, tapi perufinu hanya penjara baginya."(100e)

1010-Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari

Amru bin Maimun dari Abdullah bahwa ia berkata tentang ayat ini:

M,ntfrl r5t4,3 (Dan kami tumbuhlcan untuk dia sebatang

pohon dari jenis labu'1, "Yakni pohon labu."(1010)

6a6e5#lELi ffritfiJL-gwy
{@i'i4rr

(Tiadrt seuangry ihi antaral<tmi [malail@t] melainl<an

manpunyaitr<&tdukmrymgtcrtenht.Danrsesrrngguhnya
l<onlibenar.benmbuslwf .shaf [dolammernmailartperintah

Al Qurtlrubi meriwayatlonnya dalam Al Ahkam ll:329 pada a}/at yang sama: Ibnu

Mas'ud berkata, "Ia lari dari Tuhannya, yakni dari perintah Tuhannya hingga ia disuruh

kembali kepada mereka setelah adzab dihilangkan dari mereka; karena sebelurmya ia

telah mangancam kaunurya akan mendapat silsaan, kemudian mereka mernohon ampun

kepada Aliah sehingga Allah menghilangkan adzab dari mereka. Sementara Yunus tidak

mengetahui tobat mereka. Kare,na itulah ia pergi dalam keadaan marah, padahal

sehaiusnya ii tidak boleh pergi kecuali dengan izin tertentu." Bagian-bagian teralftir dari

khabar ini diriwayatkan dangan redalsi yang berbeda-beda pada surah Yunus ayat 98

dan suratr Al Anbiyaa'ayat 87.

'* - Tafsir 5: 361 pada surah Al Anbipa'ayat 87.
t0to - Jimi' 23: 66. As-suyuthi mengutipnya darinya dalarn Ad'Dun 5: 291; dan dari

Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim'
Ibnu Katsir meriwalaatkannya idaJ,am At-Tafsir 7 t 35.
Ibnu Hajar mengutipnya dalam Al Kafi: l4l dari Ibnu Mardawaih secara marfu'

ketika me'ntakhrij hadits: Rasulullah SAW ditanya, "Anda menyukai pohon labu?."

Beliau meirjawfi,"Ya, itu adalah pohon saudaraht Nabi Yunus AS', png diriwayatkan

oleh Az-Zamaktrsyari dalamll Kasysyaf 4;62 (Cet. Dar Al Kitab Al Lubnani). Tapi alu
tidak mencrnukannya.
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Allahl.Dan,se$rnggutvryalr$nibenar-benatbertasbih
IkeiadnAlldhl) (Qs. Ash'Shaffaat [37] : 164'L66)

1 0 I 1 -Ath-Thabari :' Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Muslim

dari Masruq, ia berkata: Abdullah berkata, "sesungguhnya di antara

langit-langit (yang tujuh) terdapat la"gl yang tidaksejengkal pun

tempat padanya kecuali ada dahi malaikat (yang sedang bersujud)

atau telapak kaki yang sedang berdiri'"

Katanya, melanjutkan: Kemudian ia membacu' @ dSAi';lW
@1;#EICV (Dan sesangguhnya kami benar-benar bershaf-

shaf [d.atam menunaikan perintah AllahJ, Dan, sesungguhnya kami

benar-benar bertasbih (kepada Altalrl';(tot tl

tott - Jami' 23 7l.Ia juga rneriwayatkannya dari Ibnu Basysyar dari Abdunahman

dari Sufian dari Al A'mas-y dari Abu Adh'Dhuha dari Ma"snrq. Dan juga 23: 72 dgrt

Muhammad dari Ahmad aari esbath dari As-Suddi dari Abdullatr dengan redaksi yang

sama.
es-suyuthi mengutipnya darinya ddam Ad-Durr 5:293; dan dari Abdurrazzaq, Al

Firyabi, Sala Uin frlanstriu, AUd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu HatinL Ath-

thabarani dan Al Baihaqi (dalamslu'ab Al Iman) deirgan redaksi ),ang sama.

Ibnu Katsir meriwayaikannya dalam At-Tafsir 7t 38 dari Al A'masy dari Abu Ishaq

dari Masruq dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan: Kemudian Abdullah

membaca: i'Tiodo seorangpun di antara lumi (malaikat) melainkan mempunyai

kedudulran yang rcrtentu " ia mengulan$ya lagl 8: 296 pada surah Al Muddatstsir ayat

3l dari Muirammad bin Nashr Al Marwazi dari Matrnrud bin Adam dari Abu Muawiyah

dari Al A'masy dari Masruq dengan redaksi yang sama. Ia berkata, "Riwayat ini marfu'

dan sangat ghaib."
,UhrlrttruUi menyebutkan malnanya disini dalam Al Ahkam 15: 137 dengan

redaksi, 'iTidak seorang pun malaikat di antara kami lcecuali mempunyai kedud'ukan

yang tertentu.* Yaloi kedudukan tertentu dalam ibadah"'
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O SURAH SHAAD O

{@ r6rttii;;* }
(... Fir'aun yolng martpunyai tertard yangbanyak)

(Qs. Shaad [38]: 12)

l0l2-Ibnu Al Jauzi: Ia menyiksa orang-orang dengan empat pasak lalu
mengikat mereka, kemudian mengangkat batu besar lalu dijatuhkan
kepada orang png disiksa hingga kepalanya hancur.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibmu Mashd dan Ibnu Abbas.(ror2)

{@ vWJ::t3"K;i"-fiiii }
(, ., D dn l<rrnJi befil<frn kcpadany a hil<mah dan

l<r:bijakanaandalarnrnerryelesailanpuselisihcn)
(Qs. Shaad [38]: 20)

1013-Al Qurthubi: Abu Abdurrahman As-sullami dan Qatadah berkata:

Yakni memutuskan hukum untuk suatu kasus tertentu.

'o" - ZodT:105. Lihat surah Al Fajr: l0-12.
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pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Hasan (dan lain-

lainnYa;'(tott)

".yr*i;il6iLi
(S esnnggu tvry a s oudm atc.u Ini manptny ai serrtilart puluh

iembilan elrni Uartingbethu dilrr Alllr malpunyai seelat

srtid.Mat<f, diaberl<ata,use/:ahl<l,nlahkJ,rttngrrwit/lt
kcpadat<u dm dia rnmgalahl,an AlIItr dalan pudebatan"\

(Qs. Shaad t38l z 231

l0l4-As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: 6YJ6'{tL$:.ynSguhnya saudaraht

ini), iaberkata, *Yalmi saudara soo$am6' "(1 
014)

1015-Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan

kepadaku, ia berkata: ayahlu menceritakan kepadaku dari ayahnya

dari kakeknya dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq, ia berkata:

Abdullah mengatakan:

Nabi Daud AS tidak menarnbah hingga orang tersebut berkata,

" S erahkanlah kambingmu itu kepadaku' 
rr(l 0 I 5)

1016-Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Adh-

Dhuha dari Masnrq, ia berkata: Abdullah mengatakan, tentang

'0" -Ahkam15:162.
to'n - Ad-Durr 5:'303.
tots - Jami, 23-91 . As-Suyuthi mangutipnya 9d"y" dalam Ad-Durr 5: 303; dan dari

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ahmad (ddamAz-Zuh| Mn Ath-Thabarani'

Al eurthubi mfowayatkannya dalarnAl Ahtram 15: 175 dari Abu Ja'far An-Nahhas

dari Masruq beserta atsar berikutnya. l

Ibnu Ai Jauzi menyebufrrya dalamlz-Zad7: 116'

' 
^4 

e;'-G5fr "&'X 6(rf 'bLy

{@v$te



firman Allah SWT: VG4lt AiFt (dan dia mengalahkan Aht
dalarn perdebatan), ia berkata, uNabi Daud AS tidak menambah

hingga orang tersebut berkata, 'Berkorbanlah untukku (dengan

memberikan kambing tersebut)'. n(lol 6)

@ fr ; CtK,STr'E ii{6 itfr (i,l t l6'Lv, }
{@ '",aYtx$i

(,, . D an D aud mengetaluri bahw a lrloln i menguiirry a; mala
ia meminta arnpnn lrcpada Tuhanrryalalu mmy,ngl<tn

suiud dmr b ertaub at. Mal,a lrr;lrni mnpuri b aginy a
kesalahanrryaitu...) (Qs. Shaad [38]: 24.25)

l0l7-Asy-Syaf i: Ibnu'Uyainah mengabarkan kepada kami dari 'Abdat
daiZm bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa ia tidak bersujud ftetika membaca) surah Shaad. Ia berkata,

"Ia adalah tobatrya seorang 11"5i.n(10t7)

1018-As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

''otu - Ja*ii23: 91. As-suyrthi mengutipnya dai'inya dalamAd-Durr 5: 303.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 7 : 120.
Al Baghawi meriwayatkan dengan maknanya dalam Al Ma'alim 6: 38 dengan

redalcsi, "Dosa Daud adalatr ia mencari seorang laki-laki agar mengorbankan
(memberikan) isterinya kepadanya." Katanya melanjutkan, "Para ahli Tafsir berkata,
"Hal tersebut dibolehkan bagi mereka.'l

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahl<am 15: 175 beserta alsar sebelurmrya
dangan redaksi, 'Berikanlah kambingmu itu kepadaku', ),aloi berkorbanlah untuk
(de'ngan mernberikan karrbing tersebut kepada}u)." Ia berkata, 'Ini adalah riwayat paling
shahih dalam kisah ini."

"" - Al Musnadl:124,
As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 5: 305 dari Sa'id bin Manshtr, Ibnu Abu

Syaibalr, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam Sunan-nya) ddngan redaksi ),ang sama.

Ia me,narnbahkan di akhimp, "Dituturkan kepadaktr."
Al Qurthubi meriwayatkan malnanya dalunAl Ahkarz 15: 183.
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Rasulullalr SAW bersabda, "Ketika Allah SW mewahykan

kepada Nabi Daud AS: 'Angkatlah kepalamu, Afu telah

mengampunimu'. Nabi berkata, 'Wahai Tuhan, bagaimana

atnpunan ini ada sedang Engkau memutuslun huhtm dengan adil

dan tidak menzalimi hamba-hambaMu, sementara alcu telah

menzalirni seorang laki-laki, rnerampas haknya dan

membunuhnya?' Maka Allah mewahyukan kepadanya, 'Memang

begttu, wahai Daud. Kalian berdua berhtmpul di sisi-Ku, lalu Aht

memutuslran agar mililorya meniadi milihnu. Jika kebenaran ada

padamu, Aht memberilwn'kepadamu dari (milik)nya. Kemudian

dia memberiftannya kepadanu lurena Ahr, lalu Aht memberiftan

keridhaan kepadanya dan memasukk'annya lce dalam surga.' Malw

Daud mengangkat kepalanya dan bant merasa tenang. Lalu ia

berkata, 'Ya, wahai Tuhan, itutah amrynannyar r(l0lt)

(Ivlatrr- iabrllkm, nsasrmgguhnyc Alor rrnenyuilun

lesetwngantcthadopbatmgyarrgDrdlk(rrCIda)sehinggo
Aku ldai mengingd Tuhmfll* sarrrpai l$ilt iarhilornrg fui

porfungffr') (Qs. Shaad [38]:32)

1019-Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia bertata:

Salamah menccritalmn kepada kami, ia bcrlota: Mikail

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun, ia berkata:

Ibnu Mas'ud berkata, tentang firman Allah SW'T: jfi g 4H -+l

yt$\,,,ir| 6;;5; * (Sesungguhnya 
-Aht 

meny*ai

lrcsenangan terhadap barang yang baik [fudal sehingga Afu lalai

mengingat Tuhanht sampai htda itu hilang dari pandangan): la

'o't - Ad-Durr 5: 304.

$6 #q$reirt sL#o$a\
{@ Y6}L
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berkata, *Matahari menghilang dari belakang Yaqut hijau; maka

hijaunya (birunya) langit adalah dari Yaqut lersebut.u(r0re)

6(;Z*A|365J (ti 4{6 r. g 6J6 }
{@ 4(.01:;

(Iaberlcau, uYaTuhanlu, arnpunildh Al<u dilrr
anugerahl<anlahl<epadal<ul,craiqmyangfidakdimilikioleh
s eqr dng juapun s e sudahlru, se sungguhny a Fngl@tlah y olttg

MahaPertberi") (Qs. Shaad [38]: 35)

1020-As-Suylthi: Ahmad, 'Abd bin Humai4 Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi mengeluarkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan:

Rasulullah SAW. bersabda, "syetan melewatiht lalu alat

menanglwpnya dan mencekibtya hingga lailapati lidahnya yang

dingin di tanganlw. Ia berkata, 'Engkau teiah membuatht sakit,

englrau telah menbuatht $aki/. Seandainya buknn karena doa Nabi

SulgtT*an AS, pasti.ia akan diganung di salah satu tiang masiid

ry"s ot*n meniadi tontonan anak-anak iiadinah."(tv2o)

{ @'4$ rif'":;rfrW K#4''' }
(... Sesr.mggutvtyatwrri dapui dia [!yyub] seorung yolrlg

sahm. Diatah sebaik baik lwrnba. Sesunggutmya dia arnat
. tdttt tll'rlpddTuhan nya]) (Qs. Shaad [38]: '14)

tote - Jami' 23: 99. As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad-Durr 5: 309, dan dari

Ibnu Ishaq, dengan redaksi, 'Matahari hilang dari belakang kampung; hijaunp (birunya)

langit adalah darinya. "'-''-'yt 
-ia-O"i 5,:2l3.Ibnu Hanrbal meriwayatlannya dalam Al Musnad 6: 13 dari

Aswad bin 'Amir dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah dangan

redaksi yang sama, sampai redalsi, "Engkau telah meinbuatku sakit." Tapi Syakir

memvonisnya dllc'f
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1021-As-Suyrthi: Ibnu 'Asakir mengehrarkan dai Ibmu lvlastq ia
Hata, T.Iabi A)rf$ AS adalah pe'miryin orang-ormg sabar pada

hari lriamat"0@u

{ @ Z;i 4K, iefY:)@t 3Wl* |;r"Y5t:s Y
(Inilah t adwb nq alo,l, Unrloh nrrrelca mel.iasyrrlcarivry a,

[mi:nwwn rnsekd oir yury wryofiponds dsrJ dr yar]g

sangat dirr,l$in"Danv ddzab ymrylainymg srrafuittt
trrfrrrgar.nacoin) (Qs. Shaad [38]: 57.581

1022-Ath-Thabari: Muhammad bin Barys5rar menceritakao kepada kami,

ia be*ata: Abdgrrahman mqrceritakan k€pada ia berkata:

Su$an me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah dari

Abdullah: @ 
t6e u?Yi (Dan adzab ya'ng lain yang

serupa itu berbagai naurr.-) ia b€*ata, "Keadaan yang sangat

dingia'"ttozzl

{ @ )6(o(* 6:i t:513r76 ('i ; gr'tJ6y

(Mqeloa Wtrt fiagil, Y o Tuhm Knni; fumg siQa
ycrng nenienqrnsrorn.krrlnike dalfrn ailzab iln makl

tafialilrrall/.ah aikabkqilurya dangurHipat gffiih di
dalalnnrlr.aho"l (Qs.. Shaad [38J: 61)

'*' -Ad-Dwrs:317.
'@ - Ja^i' 23: ll4-ll5.Ia jugr rriwayakmya dri lhu BsEsyr dri Yatrya

dari Surym. Dm jup dri Muhmrmd dri Ahrr'rd dri Asbdh dri As-.Sttddi. Dat juga
dari Abu Ituraib dri Muawiyah fui Sut/m dri ArSuddi dri ormgymgtmg$rkm
kepadanya dri Abdullah dcngm Eda[Gi ]rmg sanL

As-supthi rncngutipnya drinya duJrsn kl-Dwr 5: 318; dan dui Abdurazzaq Al
Fir),abi, 'Abd bin Humai4 Ibnu Al Mrmdzir dm Ibnu Abu llditrt

Ibnu Al Jarzi merium:drml,a &lmrr,lz-fud 7: l5l, dm Al Qtrdubi rdrJ,aoroAl

Ahham lS:?iB.h:hd surah Al Insam apr 13.

-:- a t, , , lEl



1023-Al Bagfuwi: Ibnu Mas'ud berkata, "Yatsli ular-ular dan

kalajengking-kalaj engkinu. n( r{n3)

{@ 6#?rtad i:r#KrrJv:iy
(Katakanlah tlurtlvltz'1r.arrmadl, 

uAIil ddak meninta upalt
sedihtpun padarru atas do'wall'/r,u d*rrbul<$Jlah Alil

temcenl*. or ong- or cmg y ang mmgad* adal<an' )
(Qs. Shaad [38]: 86)

1024-Ibnu Hambal: Waki' dan Ibnu Numair me,nceritakan kepada kami,

keduaqra berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu

Adh-Dhuha dari Masnrq, ia bertata: ... Abdullah mengatakan:

Wahai kalian semua, barangsiapa di antara kalian ditanya tentang

suahr ilmu ),ang ia miliki; hendaklah ia mengatakannya

(mengajarkannya); jika ia tidalc tahu, hendaklah ia mengatakan,

"Allahu Alam.", karena di antara ilmu adalah kamu mengatakan

te,ntang sesuatu yang tidak karru ketahui, "Allahu A'lam."

Sesuggnhnya Allah 'Azza Wa Jalla ffirmm kepada Nabi-nya

sAw, @'q;gfrAd W rfi U *#,AY S (Katatrantah fhai
MuhammadJ, 'Aht tidak meminta upah sedihitpun padamu atas

da)vahht dan bukanlah Aht termasuk orang-orang yang mengada-

o6o61t1$o2t)

t* - ila'alim 6: 52. Al Qurthubi meriwayatkannya dalarn Al Ahtcam 15: 2?.t4. As-
Suyuthi mengutipnya dalamAd-Durz 5: 318-319 dari'Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim
dan Ath-Thabrani. Lihat surah An-Nahl ayat 88.

'* - Al Mumad 6:77 ymg termuat dalam hadits yang lebih panjang yang akan
disebutkan pada surah Ad-Dulhaan ayat 10.

Al Bukhari meriwayatlon bagan ini dalam Shahih-nya 6: I14 dari Muhammad bin
Katsir dari SufiEn dari Manshur dan Al Atnasy. Dan juga 6: 124-125 dari Qutaibah dari
Jarir dari Al Alnasy. Dan juga 6: l3l-132 dari Yahya dari Waki' dari Al Alnasy secara

ringkas. Dan juga dari Bisy bin Khalid dari Muhammad dri Syubah dari Sulaiman (Al
Atnasy) dan Murshur

Muslim meriwayatkannya dalam Sici*-nya 4:2155 dari Ishaq bin Ibrahim dari'
Jarir dsi Manshu dari Abu Adh-Dhuha.

Tcltdwlbnulfias'ud



O SURAHAZAJMAR O

.{ @, .. i1,: ; ;} e ;$,lrry,Uii'if6#1>
(Molrr apal<ah udrrg-orfrig yarJg diktleakamAllsh twhrya
unntk bruarertmol aganolslam lalu ia nenary calwya

dflri Tdnrrrluyyo [wno ilengan orcfrlrg torrrg menfimt
lwtirryal? ...) (Qs. lv.Zur.tar 13912 Z2l

1025- Al Baghawi: Abu Sa'id Ahrnad bin lbrahim Asy-Sf,urafti

mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq Ahrrad bin Muhammad bin

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalun,Sfraiii-nya 12: 135-136 dri Mahmud bin
Ghailan dari Abdul Malik bin Ibrahim Al Juddi dri Sptab dri AI Ahasy de
Manshnr. Ia berkata" "Hasan shahih."

As-Suyuthi mengutipnya dari me,reka (sclain Ahmad) dr/rara Ad-Dwr 5: 321; dm
dari An-Nasa1, Ibnu Al Mumdzir dan Ibnu I\[udawaft dri It asruq.

Al Baghawi meriwayatkurnyailtmAl Ma'alim 6:55 dai AMul Wahid Al Malihi
dari Ahmad bin Abdullah An-Nuhimi dai Muhanrrtad bin Yusuf dri Muhurrnad bin
Ismail dari Qutaibah dad Jrir dari Al Alnsy. Ia melrgulmgrya 6: 120 p6da surah Ad-
Dukhaur ayat l0 dari AMul Wahid Al Malihi dsd Aknad bin Abdullah An-Nu'aimi dri
Muhamrnad bin Yusuf dai Muhanmad bin Ismail dri Muhanmad bin KGir dsri
Su$an dari Manshur dan Al Alnasy.

Al Qtrrthubi meriwayatkannya dalam Al Alrkot, 15: 231 dri Masruq.
Ibnu Katsir meriwaletlann),a dalam At-Tafs'tr 7z 73 dai Su$rm Ats-Tsauri dsi Al

Alnasy. Ia berkata, nKeduanya mengelurkuutya dri hadib Al Altr$y.' (Yalmi
Bukhari dan Muslim). Ia mcngulanpyaT:Z3}-233 pada surah Ad-Dultam Erc 10 fui
Sulainran Al Aknasydari Abu Adh-Dhuha.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalarn Al Jwti'25:6647 pa& a1a ymg srna dri
Isa bin Utsman dari Yatrya bin Isa dari Al Alnasy. Ia juga meriwayalrrn ya dri Ibnu
Humaid dan Anrnr bin Abdul Hartid dri Juir dari Manclrur dri Abu Adh-Dhuha-

Wdulb*lvlas'ud 6l



Ibrahim Ats-Tsa'labi memberitahukaa kepada karri, Ibnu
I{anjuwaih merrberitahukan kepada kami, Abdulla}r bin
Muhamnad bin Slaibah menceritakan kepada kami, Abu Ja'far
Muhammad bin Al Hasan Al Maushili menceritakan kepada kami
(di Baghdad), Abu Farwah memberitahukan kepada kami

-Namanya 
Yazid bin Muhammad-, ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, T.riid bin Abu Unaisah menceritakan

kepada kami dari Amru bin Murrah dari Abdullatr bin Al Harits
dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAw membaca: u;3& # S*:;*1itl6i;3
--$i @ot" apakah orang-orang yang dibutrakan Allahaotrryo

uttuk [menerimal agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari
Tuhannya lsama dengan orang yang membatu hatinyaJ?) IGmi
bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kelapangan hatinya?u

Beliau me,njawab, "Apabila cahaya masuk ke dalam hati, malw ia
akan lapang dan terbulu lebar." ,Ifuni bertanya lagi, "Wahai
Rasulullah, bagaimana tanda-tandanya?" Beliau meqjawab,

"Kembali (bertobat untuk bekal) ke negeri yang kckal (akhira),
menjauhi negeri yang menry (dunia), mempersiaplwn diri
menghadapi kematian s eb elum meninggal dunia."Oozs)

"J+L#Q(*@64fi 5A'Jj'ity
{@ ffi<;'4'"31

'w - Ma'alim 6:6O. atsar mi telatr ditakhrij pada surah Al An'aam ayal125.
Az-Zamakhsyari meriwaptlonnya disini dalarn Al Kasysyaf3: 344 tanpa menyebut

nunalbmu Mas\rd.
Ibnru Hajar menisbarkannya kepadanya ddam Al Kafi : 143 dari Ats-Tsa'labi, Al

rlaldm dan Al Baihaqi (dalarn Asysyu'ab).Ia berkata, "Di dalanmya terdapat Abu
Frc/ah Ar-Rahawi; ia diperbincangkan"; dan dari At-Tinrddzi Al Hakim (dalam An-
Nawadir). Ia berkats, "Di dalanrrya terdapat Ibratrim ...ia perawi yang dha,if.,,

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya ddarn Az-Zad 7: 173, Ia menyebut riwayatnya
dalmsurah Al An'aam.

AI Quthubi meriwayatkannya drJ.an Al Ahkam 15:247 .

As.Suyrthi meirgrtipnya ManAd-Dun 5: 325 dari Ibnu Mardawaih.

W$rlbnuMas'ud



(Nlah talah meru$"wilor' frdm)'ong paling bdl
[yaiAtlAl Qrr'on torrg vltlr{r fuaru qot mtshtyol legi
bglrtdmtg.ulorrgrgemr,rrtgrrlwvlaliltft oJ(mg'ormtgtmtg

tat+ut l<egdo furwuuto-.:) ((h. ArrZrlmrat [39] : 23)

1026- Az-Zamakhqrari: Dri lbnu Medrut

Bahwa para sahabat Rasulnllah sAw pcmah bosan pada suatu'kali.

Ialu mer€ka b€rtata kcpo(ta belial "Ceritahlah (suahr kisah)

kepada lcami." Maka trrunlah (aflatini)-o@

Ll"lt fr utfi, * G\ {Y lirf, lrfli uw-.f }
{@ 'trt$t3fi}an't

(Katal<antoir"tlahrrrifu,hrrtfu,l(lryangmatranpau;
batas kfudq diri nrrl'ldr srlrldriri" iomsorlilnh l<qut

berrputtts aso ilrrli rulmor N/aa/n. Saunguhnyc Allah
mengmt1rurrri ilma,ilmo vnwtaqt a..)

(Qs. Az,Zhmar [39]:53)

lO27- Ath-Thabari: Abu As.Satb menccdtakan kePada karni, ia
berkata: Abu Muawiyah meritakm k@la lrrni 6a6 Al Atnasy

dari Abu Sa'id Al Azdi dai Ah Al Kmt( ia be*ata, 'Abdullatt

masuk masjid. Ternfata ada fihmg cqita yang sedang me'mberi

peringatan (nasehat) kcpoda ormg'ormg (di dalam nasjiQ dan

omng-omng yang masrk"

Ihtanya, melanjutkan: Itf,aka ia datang hinggr di atas kepalanya

lalu berkata, "Wahai ormg pg m€mb€d pcringaian, apakatr kamu

akan membtat manusia pmrs asa? #tl*V$ir-itCt$*1

r@t - Kasys),af 3 : 244. Al Qflh.bi mic,"yfuF &lM Al Ahkoi I 5: 248'

Tafsir lbwtvlf,s'ild



(IIai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri
mer eka s endiri) dst. 

( I 027)

1028- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata:

Jarir menceritakan ke,pada kami dari Manshur dari Asy-Syati, ia

berkata: Syrtair bin Syakl dan Masnrq duduk bersama, lalu Syrtair

berkata, "Kamu bisa menceritakan kepadaku apa yang kamu dengar

dari Ibnu Mas'ud lalu alcu membelrarkanmu, atau aku menceritakan

kepadamu lalu kamu membenarkanku. "

Masnrq berkata, "Tidak, justru kamu yang menceritakan kepadaku

dan aku mernbenarkanmu." Maka ia berkata, "Aku mendengar Ibnu

Mas'ud berkata, "Sesungguhnya ayat yang pallng mernberikan

felapangan (kepada manusia) dalam Al Qut'an adalah: 'rs;WS

itl lfr ulJ,3{p:rj1 {P VA'u$( (Hai hamba-hamba-Ku

yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah

lra,mu berputus asa dari rahmat Allafr)r(l0at)

1-j411 ii,-,U;i \1* &5"i V rvl g':rfr li:i ti1 y
% {1, fi4 :e*;,!: (dtr, 37t1t3

{@<{A
(Dm msela ddak mmgagungl<mr Nlah dmgan

pengagtmgan y ang senrestiny d padahal bunli se\milvry a
dalonJ gqrgganum,Nyo pado hmi Kiamat dm langit

digulurrg dmgon tfiLgqt lconon,Ny d. Malwszci Tuh dn df,rJ

Maha Tinggi Dio dmi apa yang mrr:el,a pusekuarl<m)
(Qs. Az,Zumar [39]: 67)

t@7 - Jami'24: ll. As-suyuthi meirgutipnya darinya dclram Ad-Dunr 5: 331; dan

dari Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humaid, Ibnu (Abu) Ad-Dunya (dalam Husnuzzhan),
Ibnu Abu HatinuAth-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam$zbD Al Iman).

tw 
- Jami'24: I l, dan setelatrnya: Maka Masruq berkatg 'Kamu bgnar."

Tafsir lbnuMas'u.i!



lo2g- Ibnu Hambat Yrmus me,nceritakao kepada kalni, Syaiban

menceritakan kepada kami dari Irfamshur bin Al Mu'tarnir dari

Ibmhim dad 'Abidah As-salmmi dad Abdullah bin Mas'ud, ia

bertaa:

seorang Rabbi Yahudi me,oemui Rasulullah sAw lalu berkata'

,,wahai Muhamma4 atau \[ahai R sulullalL sesrmgguhq'a Allah
,Aza Wa Jalla pads hfri kiamat nanti akan membawa

(mengge,nggam)langit-langitdiatassatrjari,bumi.butnidiatas
sahrjari,gulung-gtmlmgdiatassatrjari,pepohonandcngandiatas
jari, air dao 'a.rah le,mbab di atas sanr jari, dan selgnrh makhluk di

atas satu jari. Dia akan menggeral*am)ra sera)ra berErman, 'Alxr-

lah Raja'."

Kataqra, melanjutkan: Maka Rasulullah SAW tertawa hingga gig-

grgr g€mhamry kelihatan karcna me'mbenarkan apa )'|ang
.4 1- -Za L/4...'i.tl:ifrliAiit"it ;* ie,mudian beliau membaca "v 

t''e2s {tirt li:il6
-#;iig_ft-5iut;.?5$S (Dan mer*a tidok

mengagrmgkfii Allah dengut penga$ungan yang

padahal burrti seluulmya dalen genganan-I'Iya

kianat) sampai alihir a1at0@)

semestinya

pada lwri

r* - Al Musnad6: 170.,171.Ia jugr rriwaydlmyz dari Aslyad dad Israil dri
Mmshur dengm suradnyg- Dm jug!?: 70 dd Yahyz bin Sa'id-dui Sufym dari

Msrstrur dm Sulairnm ari Ibrii- sepcrti nalmm,a securl tn@s. Di dalarmya

a,*otm, "Memegrcg lmgit.lmgit' dagd Fi dri ,Me,rnbawa'. Redalci awalnya

.drl"h, C"n-" cr,iyrm6 u-Amgi Nabi SAW' scbagai guti dsi "Seorurg

n"UUl'O*aa"l Yaf,rdi", de di aatmfa tidat disehrtkm lc6' "Ilari kiamat",

,"ddfr Oafafr rcOafrsi'rfm-y" discbldq JOy" bq*atc tlr4rl -vatni lbnu

iFd. bedrda, Krtna kagum'dm ' Dm- jugp 5: 207 dri Abu

r.i**iv* tui Al et""y aii lhahim dd 4{qh dri Abdullah sccra ringlras' Di

aarr*i.di"*,rtf,",, "Sirmglali-lati4qli-{it$'scbegri grrti "fcoryogRabbj'' 
-

Al BulfrEi nrcriwal,c#sadalm6frairtnye6: 126 dri Admrfri Syaibm dui

tvlurshrn scperti riwapt aslinya- Ia jugr Eix.ttfu," -St -134!.; Y* dri Abu

'Awauh fui Al Ahras,, dsi ft*hto; a.i Alqmt sma ringlcas. Dm jugrg: tf ql
Ut$nen bin Abu Sy"ib;h dri Juir dui Mm$rn dri Ihahim dai'Abid8h. Dur jugr 9:

it d.t IJmr bd n"Arf, UA Ghiye dri ayahya dri Al Atnaq dsi IbT ahim dri
Ai*rrh a-g- ,.drkti, 'scmmiuruati ani 6au Drr juga dri Mussddad d,i
Vjiya ur. si,ia asi s"tru dri-Irlu$rn dm Srrlatunor dri Ibrahim dari 'Abidsh

se,perti riwapt mua ari yababin Safq qryp ^t'*atsmya
' Mustim npriwavmrmya dalsn srardbaya 4z 2147'214E d8i Ahrnad bin

Abduld bin yrmus dui fu6nm bin lyadh ari Um** dri lbratrim dari 'Abidalt

TafsirlJ,,.lvlas'uil ffil



scecrti redaksi aslinya. Redalcsi p€rtamanya adalah, "Wahai Muhammad, atau Wahai
Abu Al Qasim." Di dalarrnya disebutkan, "Memegang (menahan) langit-langit'. Ia juga
mcriwayatkannya dari Utsman bin Abu Sfibah dan Ishaq bin lb,rahim; keduanya dari
Jfiir dri Manshur dengan sanad ini deirgan redaksi )rang sama. Dan juga dari Umar bin
I{afsh bin Ghiyats dari ayahnya seperti redaksi Al Bukhari darinya. Dan juga dari Abu
BaLar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari Abu Muawiyah; dan dri Istraq bin
Ibrahim dan Ali bin Khasyram dari Isa bin Yrmus dm Utsman bin Abu S)raibah dari
Juir; scmuanya dari Al Alnasy dcng;n sanadini dengan redaksi yang sama.

At-Thnidzi mcriwayatkannya dalam S&alui-nya 12: I 19-120 dari Muharrnad bin
BaE/s1m dri Yahya bin Sa'id dari Su$lran dari Manshur dan Sulaiman scperti riwayat
Ahnad dri Yahya bin Satd. Ia bcrkata, "Hasan shahih".Ia juga meriwayatlonnya
dri Muhammad bin Basysyar dad Yattla bin SaId dari Fudhail bin Iyadh dari
Itfanshur dari Ibrahim dari 'Abidah deirgan reda]si ]rang sama. Ia mcmilainya shahih.

Ibmu trktsir mengutipnya daJran At-Tafsir 7: 104 dari Ahmsd de,ngan riwayat Abu
Muawiyah; dan juga dad Al Butfiari dengan riwayat Adam. Ia juga menyebutkan
riwalat*iwayrt lainnp yaitu riwapt Ahma4 Bulfiri, Muslint At-Tirrddzi, An-Nasati
(dalarn At-Tafsir dari ,Strzaz-n1,a) fui hsdits Sulairnan Al Ahrasy dri lb,rahim dari
'Abidsh.

AfuThabui mcriwayatlrrurya ddam ll Jani'Az 17-18 dtri Ibnu Basyspr dri
Yahya dri Su$m dri Manshur dsr Sulaimsr seperti riwapt Ahrnad dri Yatrya bin
Sa'id. h juga mcriwayatlrrnrfra dari Abu Ac-SaIb dri Abu Muawiyah dri Al Abusy
dri Ibrahim dri Alqamatr scpcrti r€dalci Ahmad dri Abu Muawiph. Dur juga dri
Ibnu Ba$,q/ar dri Yahya dri fudh8il bin f1ladh dari Mmshur dari Ibratrim dari
'Abdah dcngirr redalsi )'mg sena Dan juga dri Muhsnnrad bin Al Husain dei
Ahnad bin Al Mufadhdhal dari Asbattr dari As-Suddi dri Murshrn &ri l$aitsarnalt
bin Abdrrahman dri Alqamatr dengan redaksi ),urg sama, dengan redaksi, "Salah
socmgRabbi Yahudi."

es-Srymi mengutipnya dari merelo drJian Ad-Dun 5: 334; dan dari SaId bin
I\fianshur, 'Abd bin Hurnsi4 An-Nasat, Ibnu Al Mrmdzir dan Ad-Daraqut]ni (dalam lr
Asna' Ya As h-Shifait) s€p€rti redalci aslinya.

Al Bag[awi meriwayatkann]ra dalam Al Ma'alim 6: 70 dari Abdul Wahid Al
Malihi dri Ahnad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhamrnsd bin Yusuf dari
Muhmrnad bin Ismail dari Adsrn dari Syaiban dari Murshur dri Ibrahim dari 'Abidatr
scperti riwayat Buldrari dri Adarn.

Az-Zamalr&syari meriwayatkannya ddam Al Kasysyaf 3 : 355-3 55 tanpa s anad.
Ibnu Hajar mc,nisbatkannya kcpada Ib,nu Mas\rd dalam Al Kafi: 144. Ia berkatq

"Mutsfrq 'Alaih'. Ia mcngingatkan kcsalahan yang terdryat di dalarmrya, kareira di
dalunnya disebutkan uJibril' spgagai. ganti dari "Rabbi."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannp dalam Az-Zad 7: 196, d8n ia juga menyebutlcan
riwapt*iwayat Ash-Shahihain.

Al Qurthubi meirgutipnya ddarnAl Ahkam 15:278 dari At-Tirmidzi.
Al Wahidi meriwayatkannya dalam Al Asbab: 391-392 dari Abu Bakar Al Haritsi dari
Abu Asy-S1lailfi Al Hafizh dari Ib,nu Abu 'Ashim dari Ibnu Numair dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy dari Alqamatr scperti riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah. Ia
b€*ata, "Artin),a adalah bahwa Allah SWT mampu mcngg€nggam bumi dan segala
mattluk yang terdapat di dalanmya seperti kernampuan salatr seorang dari kita
rmgg€nggam (membawa) sesuatu dengan jarinya ...."

Mdrlbur-I\[aJud



C SI.'RAH GIIAAHR C

1030- Ibnu Hambal: Abdush shamad menceritakan kepada l(a6i, Mahdi

menceritakan ke,pada kami, Washil memceriakan kepada kami

dari Abu Wail dari Abdullab ia bertata, "srmgguh aku hapal

surah-surah yang s€,padan dengan yang dibaca oleh Rasulullatr

SAW; 18 surah lI Mufaslrshal dan &la slxah Aalu Haa

Miim.0onBn

l03l- Al Hakim: Abu Bakar Muharnmad bin Ahad bin Balawaih

menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa me,nceritakan kepada

kami, Al Humaidi menceritakan k€pada kami, Suffan

'* Aalu Haa Miim atau lI Hattaoniim adalah surah-$rah ymg dimulai dengan

ayal Haa Miim; yaifi: Ghaafir, Fushshilat, AsySyrnraa Az-Zffmt, Ad-Dulhaan, Al
'aatsiyah, Al Ahqaaf.

roso 
- Al Mrrsnad 6: 42.Ia juga meriwayatlcrmrya 6-' lEg-lq) dli Affsr dari Mahdi.

Pada redaksi awalnyra ia meriwalratkur tcamg scceg laki-laki yurg menggtakan

kepada Ibnu Mas\rd bahwa ia mernbaca suah.surahll ld{askhal kemuin, maka Ibnu
Mas'ud berkata" 'Apakah terlalu cepat seperti bacam s!rait?-'

Bul,rhari meriwayatkannya dalam .S[aiit+p 6.' 195 dri Abu An-Nutnan dari

Mahdi bin Maimun dari Washil dangrrredalsi yugsam.
Muslim meriwayatlwrnya dalam Jftaftria1a l.' 554 fui sya"bm bin Frukh dari

Mahdi bin Maimun dengan rpdalsi yalg suna- Pada rcdaesi awahrya disebutkan cerita

panjang t€,ntang p€rtemuan mereka dc,ngrc Ihru ltlastd-
An-Nasa'i meriwayatkann),a dalan Sutanr+o,ya2:175-176 dri Anru bin Manshur

dari Abdullah bin Raja dari Israil dari Abu Ilashin dui Yahya bin U/atstsab dari Ma.sntq

dari Abdullah dengan redaksi ymg sam& Di dalannya disebutlor, "20 surah lI
Mufashshal."

As-suyuthi mengutipnya dalun a.d-Dwr 6: E @, axlal $rah Ad-Dulhaan dari

Ath-Thabarani dengan redalsi ),mg sama- Lihat aural srratr Ar-Rahmaan dan surah Al
Muzzammil ayat 4.

Tafshlbnulirds'ud



menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid, ia

berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aalu Haa Miim adalah

sutera Al Qur'6."(lo3l)

lO32- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila kami aku sampai

(membaca) pada Aalu Haa Miim, maka alcu sedang berada di

taman-taman dan menihnati di dalamnya.(1032)

1033- Al Baghawi: Abdul Wahid bin Ahmad Al Malihi mengabarkan

kepada kami, Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin

Sam'an memberitahukan kepada kami, Abu Ja'far Muhammadbin

Ahmad bin Abdul Jabbar Ar-Ralyani menceritakan kepada kami,

Humaid bin Zanjuwaih menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Musa menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia

mengatakan:

Sesungguhnya perumpamaan Al Qur'an adalah seperti seorang

laki-laki yang mencari tempat yang cocok untuk istirahat

keluarganya. Ia kemudian melewati suatu ternpat yang bekas

terkena hujan. Ketika ia berjalan dengan penuh kekaguman, tiba-

tiba ia turun ke taman-taman yang datar (indah) sehingga ia

berkata, "Aku kaggm dengan (tempat bekas) hujan yang pertama,

tapi ini lebih mengagumkan." Malca dikatakan kepadanya,

"Sesungguhnya perumpaan (tanah yang terkena) hujan pertama

to"- Mustadrok2: 43'1 . As-Suyuthi morgutipnya darinya dalam Ad-Dun 5:344;
dan dari Abu'LJbaid, Ibnu Adh-Dhurais, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi (dalam Syu'ab
Al Iman).

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkan 15; 288 dai Musnad Ad-Darimi
dengar{ redaksi,"Aalu Haa Miim adalah sutera Al Qur'an."

Ibnu Katsir juga meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7: 116.
tot'- Ma'alim 6; 73. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7: 116.
As-Suynthi mengutipnya dalam Ad-Dun 5: 344 dari Abu ubaid, Muhammad bin

Nashr dan Ibnu Al Mundzir. Di dalamnya disebutkan, "Al Hawamiim" sebagai ganti dari
"Aalu Haa Miim."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-kd 7: 205 dengan redaksi, "Taman-
taman )rang datar" dan tidak mengatakan, "Mcnikmati di dalamnya."

Tdfsir lhwlvlas'ud



adalah keagggan At Qln'an, sedang tmmtmm ifir adatah

sep€rti kcutauraan AahrHaa Miimdalm AI Qrn'an."omry

{@ se'ff;;'ffiffiT$Uti}
(Merreka mrtnioru,ab, Y o Tuh,m lorrl,d Fllldkcr. talah

memr4;il<rrrtl<frniihlnl<aliilantnlahmenghil/rllptoaitftorni
&&l<ali tFiol...n) (Qs. Ghaaftr [4O]: 11)

103+ Ath-Thabari: Mubammad bin Baqrsyar menccritakan kcPada

karf, ia berkata: Abdurrahan bin Mahdi me'nceritakan kepada

kami, ia bertata: Su$nn menceritakan kcPada kmi dtri Ahl
Ishaq dari Abu Al Ahwash dari AMullah:

rentang firman Allah S$rr: {iit (Gi; ffi 6 @ngftau

telah memdikmr kami drm kali dan telah menghifuplwn ltaari &n
kali fpulafi: Ia bertata, "Atrat ini adalah scperq ],mg t€mdryat

qltj- :r".h At Baryrah FFW.'-;P+t€ili*u'ils:'#- gadolrat-k*", idtrys iai, titu allah naryiiqca,
knu karunian kmru d*nqikot d@t dihi&rykan-W kzrrrfuIi)

(Qs. Al Bdqerah [2]:28)0q

'*- Ma'alim 6: 73. As"Srryrlhi rmrgutiprln d.larn A&fuT 5-' 344 dri
Muharrnad bin Nash dan Hutniid bin Zujumft.

'*- Jorri'l: 4lt @a srralt Al Baqrah tlld 2t. Ie mgulmgnyl dLini 24.' 2l
dcngrr sandyangsune.

Al Halcim meriwayulrrmyr dalm Al Lhrstoez* L 43? dri Abu AbtuIhh
Muhannnad bin Ab&illth Az-?thid dri Ahtn d bin Mihrar dai Lrbcidillth bin Musr
dari Israil dri Abu Ishaq. hrrrttleinya Shehdh dm dipaloa olch Adz'Ilzalrebi.

As-Suyr0ri margutiprya dri kc&raqa &lanAd-Dw 5:317; da dei Al Hqpbf
'Abd bin Humsi( Ibnu Al Mtm&ir, Itnu Abu Hdim dm AltrThrbcmi. Ia
memanrbalrkan, Tv{ulutya rrrelo tffii dalan tulurg sulbi aph-aph mctdr1, lalu AII&
mengeluarkan dan menglridupkan mcreka lalu nrcrnatikm rrocka, dsr kerrnrdim

menghidupan mercka lagi setelah mati."
Ibnu Katsir m€riwaydl@myadalunAt-Tafsir l: 96 pada surllt Al Bsqrah rfr28

dari Suffan Ats-Tsauri da'i Abu Ishaq. Ia mengulangnya disini 7: 123. lt b€rl1al4

"Riwayat ini shahih."
Al Qnrthubi meriwayatkan dengan nralorurya dalanAl Al*an 15:297 scperti ng

diriwayatkan As-suyrthi yang ada tanrbahannya. Lihat surah Al Baqrah ayat28.

T$sh lb,.ulvlos'ui! . fm



$yodlarl hnri [lcltil<al rnereleal<eluor tdnilqhul; tiddn
ilf,tttw dsri lrcadacrr muela yolr.g tersartbunyi bagi
Allah. tlalu Allah bufhnanl r "Kepu:ny aan siapalcah

lceraiaarr padahorri hti,?' Kepunyaan Nlah yangMalwBsa
lagi Maho Magalahl<frrl. P ada hari ir\i tiap. tiap iiw a dib ert
fulason dutgan apa yang di:usahakannya. Tidak ada yang
dhvgil<fir pdnahnri ini. Senrngguhnyo Allah anat cepat

hisabnyo) (Qs. Ghaaftr [40]: L6.L7)

1035- Al Qurthubi: An-Nahhas (berkata): Pendapat paling shahih

tentang ayat ini adalatr yang diriwayatkan oleh Abu Wail dari

Ibnu Mas\r( ia berkata, "Manusia akan digiring di atas bumi

putih seperti perak yang di atasnya belum pernah dilakukan

kemaksiatan kepada Allah sarna sekali. Lalu disuruhlatt

(4alaikaq untuk menyeru. Maka ia pun m*y1,ru, inJi {ji&-'fA 
t**"nyaan siapakah kcrajaan pada hari ini?) Mal<a

manusia -baik yang beriman maupun yang kafir- menjawab, 3[1

16 ;-.iSi lXepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha

Mengalahkan). Orang beriman menjawabnya dengan penuh

kegembiraan dan kenilonatan, sementara orang kafir

menjawabnya dengan penuh kesedihan, kepatuhan dan

ketundukan.rr(1035)

1036- As-Suyrthi: 'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, 'Allah SWT akan mengumpulkan seluruh makhluk di

satu tanah, yaitu bumi putih seperti batangan perak yang belum

'"- Ahlca 15; 300. Ia berkata, "Pendapat ini bemar dari Ibnu Mas'ud." Lihat surah

Ibrahim ayat 48.

Tafsir lbnulvlas'ud
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pernah dilatrukar ke'maksiatan di atasryra sama sekali dan belurn

pernah dip,jarc * yg ffg$!*t|s *.|*.|ff:
yang menanyakan, =Y;H;{,@ ;Fiit .#t &1fi ii[5,ilayang menanyakanr,f$4;E@ tffP:*!
@ ealg'in 6t$1.* . ^,Zf;X'#'r#ZV#
(Kepunyaan silpo*ot lcemjaan pada hori ini? Kepunyaan Allah

yang Maha Esa lagi Mdu Mengalahkan Pda han ini tiap-tiap

jiwa diberi balasan dengan aWyang diusahakannya. Tidak ada

yang dirttgikm pada hari iai- Serugulnya Allah amat cepat

hisabnya)"

Maka kasus yang pertarna kali disidangkan adalah tentang darah

(pembunuhan). Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh

akan didatangkan, lalu rkan dikatakan' "Taqrakanlah kepada

budahambalcnu ini, mengapa ia membtmuhkuT" Maka orang

tersebut menjawab, "Ya". Jika ia mengatakan, "Alu
membunuhnya agar ke,muliaan menjadi milik Allah', maka

kemuliaan merrang milik Allah. Tryi jilra ia margatakan, "Aku

membunuhnya agar kemuliaan mclrjadi milik si fulan", maka

kemuliaan tersebut bukan miliknya; dm si pembunuh akan

menanggung dosanya dan akan dihmuh- Orang yang membunuh

akan sampai k€pada rya )ang mereka lakukan dan akan

merasakan kernatian sebagaimana mereka merasakannya di

dunia.(lBo

fr" W 6rY;;36( @r 
"ffii':& 

i,F-, )G-1ct )
{ @ vt iSi'frl <;;}3vb:S'laai i}s i$19'

(... Mdka /Jilah nenleElrmuqo ilmi@alfim tifa daya

merrel<a, ilm Fir' aun ksefia lururrurryo dik{lrrrr'lg oleh adzfu
yang amtfi kmil Kerynt nsekt ddrn'm@tlra,n neralte
padn polgi dm petarg, dm panahmi tefidturyakiamat.

IDil<ntatdrnt<$ddnnalailenl,lvlasdilcmilahFitaurtdmr

'o"- Ad-Duo 5; 348. Lihat surall An-Nisaa'ayat 93 de $rah Ibrahim 48'



I
ll<mnm.yal<c, dalarn adzab ydng sartgat lceras")

(Qs. Ghaaftr [40]: 45.46)

lO37- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Abu Sa'id menceritakan

kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami, Laits
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Tsarwan dari

Huzail dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya roh-

roh keluarga (kaum) Fir'aun berada dalam perut burung-burung

hitam yang selalu pergi ke jahannam dan pulang ke sana, itulah
(maksud) ditampakkannya (Neraka kepada mereka)."(r037)

1038- Al Hakim: Abu Bakar bin Muhammad bin Daud Az-Zahid
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Junaid

menceritakan kepada kami, Taid bin Akhram Ath-Tha'i
menceritakan kepada kami, 'Amir bin Mudrik Al Haritsi
menceritakan kepada kami, 'Utbah bin Yaqztran menceritakan

kepada kami dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari

Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Tidak seorang pun yang
berbuat baik, baik ia muslim maupun kafir kecuali Allah akan

m emb eri ganj ar an kep adany a.' t

Katanya, melanjutkan: Kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah,

bagaimana ganjaran bagi orang kafirZ" Beliau menjawab, 'Jika ia
menyambung tali kekeluargaan atau bersedekah atau melalatkan

kebajikan, Allah akan memberinya ganjaran dengan harta (yang

banyak), anak, kesehatan dan lain sebagainya."

tot'- Ta6i, 7: 137 yangtermuat dalam hadits yang lebih panjang. Redaksi awalnya
diriwayatkan pada surah Aali 'Imraan ayat 169.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 5: 352 dengan redaksi yang panjang dari
Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 7: 226-227 dengan redaksi, "Neraka
ditampakkan kepada mereka setiap hari dua kali. Lalu dikatakan, "Wahai kaum Fir'aun,
inilah rumah kalian."

Al Qurtlrubi meriwayatkannya dalam At Ahkam 15; 319 dengan maknanya, dan AI
Baidhawi dolam 1l Anwar 2: 273.



Katanya melanjutkdrr: Kami pun bertanya lagi, "Ialu bagafunana

ganjarannya di athirat nanti?" belirau menjawab, "Ia akan disiksa

dengan siksaan yang dibawah silr.r,oaln (yang lebih ringan)."

Katanya, melanjutkan: Ialu Rasulullah SAW membaca ayat"

vt:iAi'fi\67;:lr;fJ1;ilf u^r'*t-"tahFir'awtdankaumnya
kc dalam adzab yang sangat krr:as).(8,e)

'*'- Mrrstadrak2: 253.Ia berkxa, "Dernikianlah Rasulullah sAW mernbaca.' " Ia
meirilainyaslrahih. Adz-Dahabi berkat4 "Utbah adalah perawi 14ng lernah."

As-suynthi mengutipnya darinya coJran Ad-Drr 5: 252; dan dari Al Bazzar, Ibnu
Abu Hatinr" Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (&lam$z'aD Al Iman).

Ibnu Katsir meriwayatkannla dalarn At-Tafsir 7; 138 dari Ibnu Abu Hatim dari Ali
bin AI Husain. Ia berkata, 'Al Bazzar meriwayatlannyadalamMusnad-nya dari Zaid bin

Akhrarq kemudian ia berkata, "Karni tidakmengetahui sanadnya kecuali ini."



o SURAH zuSHSHTLAT C

"{ ; {!J\{i :$4'{; K#'&-&'^i5- 6'r;;S 3'Y:\
K;5-{L 

" 
5t # Kj;r@'ofg q $S t:r1.fii'"t ;!*E

{@ i+r*t:e#tfu1f
(Kannr selali-sel<ali ddak dopu bersembunyi dfrri l<esalcsian
p endengar mr, p englihatan dan lculitmu t ei aamrru b aht<mt
l<mrw mengirabahwa Allah fidak mengetcthui tc,banyalcan

dyi-apa yang l<anrukujat<an. Dan ycrrrg ilemikian itu
_adalah pr asangl<amu y ang telah lr*rr, iarrgka kep ada
Tuhanmu, Dia telah merrbinasat<nnlrarrru, *alra joaUt

l<nnw tennas:.rk orcmg.orcmg yang mentgi)
(Qs. Fushshilat t4Ll: ZZ.Z3)

1039- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A.l
A'masy menceritakan kepada kami dari lu-a.ah dari
Abdurrahman bin yaziddari Abdullah, ia mengatakan:

Aku berlindung dengan tirai-tirai Ka'bah.. Lalu datangrah tiga
orang laki-laki; satu orang euraisy dan dua iparnya orang Tsaqif,
atau satu orang Tsaqif dan dua iparnya orang euraisy, yang
gemuk-gemuk dan hati mereka kurang paham (terhadap agama).
Lalu salah seorang dari mereka berkata, ',Apakah menurut karian
Allah mendenghr pembicaraan kita ini?" yang rainnya
menjawab, "Menurut kami Dia mendengarnya jika kita berbicara



dengan suara keras; jika kita tidak berbicara keras Dia tidak

mendengarnya." Yang tainnya berkata, "Jika Dia mendengar

sesuatu darinya, maka Dia mendengar semuanya."

Katanya, melanjutkan: lvlaka aku melaporkan ini kepada Nabi

SAw, lalu Allah menunurkan ayah '-r;i. 6'A;j$ iKU;:{"&l;f;A-s;KE 'frG lxo u sekati-sekati fidak dapat

bersembunyi dari kesaWtan pendengaran, - 
penglih.atan -dan

httitmu tcepadamu). Saqpai ayat :F.t fr ,sfil K& Kj{t
@ e#'i #E K";:i@aii"ne demikian itu adatah

prasanglcamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, d.ia

telah membinasakan kannu, maka jadilah kamu termasuk orang-

orangyang merugi).ow

'"- Al M*snad 5; 218. h rrcngulargnya dangan sana&rya 6: 57-5E dorgan
redaksi )ang s8ma, dan dengur suwd yutg sama 6.' ll8. Ia juga meriwayatkannya 5;
335 dari Abdurrazzaq dui Sufyar dai Al Atnasy dtri Urnrah dari Wahb bin Rabi'ah

dari AMullah dengar nulma larlg sarn- Dur juga 6: I 17 dari Waki'dni Sutmn dri Al
Atnasy dari Urruah bim 'lJrnair Al-Laitsi dri Wahb bin Rabi'ah dengrr redaksi yang

sama. Dan juga 6: l2l-122 dri Yahya dri Sufiran dari Salamah dari Umarah. Ia
berkata' Manshr.n menccritakur kddnr dri Mujahid dsi Abu Matnr dri Abdullah
dengan redalsi )'ang suna.

At Bulrhui meriwayatkannya dalfrn Shohih-n)ra 6.' lZ8-129 dari Ash-Shalt bin
Muharrrnad dari Yszid bin Zurai'dai Rauh bin Al Qasim dari Manshur dari Mujahid
dari Abu Malnar. Ia juga meriwayatlcannya dari Al Hurnaidi dari Su$u dri Manshur
dari Mujatrid. Ia berlota, "Sutran menceritakan hadits ini kepada kami. Ia b€rkat4
"Manshur atau Ibnu Abu Najih atau hmaid menceritakan kepada kami, salah seorang

dari mereka atau dua orurg dari nrereka ...." Ilan juga dri Arnnr bin Ali dri Yahya dari
Su$an dari Manshur dni Mujahid. hjugamengulmgr)ra 9: 152 dari Al Humaidi.

Muslim meriwayatkurn),a dalarn Shahiharyt 4: 214l-2142 dari Muharmad bin
Abu Umar Al Mal&i dri Sulrar dri Itfurshrn dri Mujahid. Ia juga meriwayatkannya
dari Abu Bakr bin Khallad Al Bfiili dri Yahya bin SaId dari Su$tm dri Sulaiman
dari Umrah bin Umair dui Wahb bin Rabi'atr; dst dsri Yatrya dari Sufyan dri
Manshur dari Mujahid dengan redaksi )rang sama

At-Tirmidzi mcriwayatkannya dlJrsrn Shohih-nya 12.' 127'129 dri lbrnu Abu Umar
dari Sufiaan dari Manshur dari Mujahid- Ia juga meriwayatkannya dri Hannad dari Abu
Muawiph dsri AI Alnasy dri Urnrah bin Urnair dari Abdurratrman bin Yazid. Ia
berkata t€ntang keduanya, "Hasan shahih." Dan juga dari Mahmud bin Ghailan dari
Waki' dari Su$mn dari Al A'masy dui Umarah bin Umair dari Wahb bin Rabi'ah

deirgan redaksi ),ang sarn8.

Ath-Thabri meriwayatkunr),a dalam Al Jami' 24: 69-70 dari Muhammad bin
Y*rp Al Quthat dari Abu Daud dri Qais dari Manshur dari Mujahid dari Abu Malnar
Al Azdi. Ia juga meriwayatkannya dari Muhannnad bin Basysyar dri Yahya bin Sa'id

dari Sufyan dari Al A'masy dari Unarah hin Umair daxi Wahb bin Rabi'ah. Dan juga

Tafshlbnulvlas'ui! Gil
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perlih.atlcoriahkc4drlorruiihluiefisotoritgtorrrgtclah
menyesat*mrloart i 1yAail sefudrrr dmi fn dm nrriwiol

(Qs. Fushshilat l4llz 291

1040- Al Qurthubi: Yakni 1!lis ,lan trilna Adm AS yang telah
membunuh saudaranya.

Pendapat ini diriwayatkan dari lbnu Abbaq Ibrnu Mastrd dan lain-
lainnyl.(fm)

{ @ t r;, JS ;;fr JL6; r?;{5 iA l.,.iy
dari Ibnu Basysyar dai Yahya dari Sufiror dai Irilu$rn fui Mdahid dengpr rcdalsi
yang sama.

As-Suyuthi mengrrtipnya dari mereka r&Jtorr Ad-Ifui 5: 362; dat dei SaId bin
Manshur, 'Abd bin Humai4 An-Nasa5, Ibnu Al mpdzir, Ihu Itfrdawaih dan Al
Baihaqi (dalam Al Anna' Wa Ash-Shifat) -

Al Qurthubi mengutipnya dalam ,{l Alr*on f5-- 351-352 dri Muslim dan At-
Tirnridzi dari Hannad. Ia rneny6utrya lagi 16: f f9 Fde snah Az-Zrlfuirf ayat 80.

Ibnu Katsir mengutipnya dalan At-Tafsir 7-- f6l dili Ahnad dri Abu Muawiyab.
Ia menyebut riwayat-riwa1mfir1ra yetg lain driqa du dei Bulihai, Muslim dan At-
Tirmi&i.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'olin 6: 9l-92 dri AMul Wahid Al
Malihi dari Ahmad bin AMullatr An-Nu'aimi dui Muhurnnad bin Yusuf dari
Muhammad bin Isrnail dari Al Hurnaidi dui Sut/u dri lrfmshrr dri Mujahid dari Abu
Ma'mar.

Ar-Razi meriwayatkannya dalaro Al Mafafih 7 : 246-
Al Wahidi meriwayatkarrr]ra dalarn Al AsM: AR-23A dri Abu Manshur Al

Baghdadi dari Ismail bin Nujaid dari Muhannrnd bin Ihahim bin sard dari umay5ah
bin Bustham dari Yszid bin Zr.rrai', dari Rauh dai Al @im dui Irtmshur dui Mujahid
dari Abu Matnar. Dan jugs dri Muhanrnad bin Abduralmar Al Faqih dari
Muhammad bin Ahrnad bin Ali Al Hiri dui Almd bin Ali bin Al Mubanna dri Abu
Khaitsamah dari Muharrrnad bin Hazim dsri Al Ahrsyfui Abdrrralunur bin Yazid. Ia
menyebut riwayat Bukhri dai Al Humaidi, dan riweyat Muslim dri lbnu Abu Armu.

Ibru Al Jauzi mangutiynya,dalanAz-fud7: 25t&.Z5l dd Al Bufhsi dan Muslim.
'*- Ahlca^ l5; 357.

T&/0lrwfulos'ud



(Siqpoltah tarrg lebih fu;n perfuaaurqa dftMa
otorJg ysrrg rtaryerul<Eyadt Ailldb nrlryeial,n ornal l@g

scleh ...) (Qs. Fushstrilat [4fl: 33)

t04l- Ibnu Katsir: Ibnu'Abu Hatim be,ltaA: Ib,nu Itfas\rd bertata,

"Seandainya aku manjadi mua&in, aku tidak pe&li tidak haji,

tidak unrah dan tidalc berjih26."ttortt

36L 4
,)t

| ))-'r.
bJ'4-rtl) g:5t-{;".Alt3#1 }

J&.'"58!ria9F@6r35r$1%6y
{ @ fr sie't{ {' )#b,fi:\5 

-oi,;'-i{,
(... D an di ontar a tmtda.tmrilt lelausn4r.'Ny a ialfi

malarn, siang, matalwi dtrkiau lorlryarlr/,ah senifuh

matahari maupunhtlan, ta[i wrfuliah Nlah1,6ry
rnenciptal<uvrya, iil<a ialah yangl<mwheillak snfu1. liLo
mercl<.a menyortonfl<m ihiri, mallo lrr.rrlelcn bnalrdllo] yamg

di sisi Tuhamrwbetasbihl<eAail*Nya ili 711wlapn dm sigEtg

h.ori, sedmtg mqela finak ien*ienwl
(Qs. Fushshilat [4U: 37'38)

lo42- Al Hakim: Abu Bakar bin Ishaq Al Faqih mengabartan k€pada

kami, Musa bin Ishaq Al I(hutarni me,lnberitahukan k€pada kami,

Abu Bakar bin Abu Syaibah me,lrceritakan k€eada kami, Ibrnu

Fudhail menceritakan kepada kami, Atha' 'bin As-Sa'ib

menceritalcan kepada kami dari Sald bin Jubair dai lbnu Abbas

bahwa ia sujud pada dua ayat te,ratrhir M QIaa Miin) As-

Sajdah.'

t*t- Ta6ir7: 168. As-Suyuthi mcng'tipnya dzlsnA&Dw 5-'365 dni Ibnu Abu
Svaibah.' ' Surah Fushshilat dinamakur pula sr.uah As-Sajdah (Al ltqle l" f 90'

6;
.rlll

Trrf$rlhnulvlas'ud 6l



Abu Abdurrahman 
-yakniperyT1 dari keduan ya.0uz)

Ibnu Mas'ud- sujud pada ayat

tn2- Mustadrak2: 44l.Ia menilainya Shahih dan diperkuat oleh A&-Dzahabi.
As-suyuthi mengutipnya darinya dalam ad-Dun 5: 366; dan dari Ibnu Abu syaibah

dan Al Baihaqi (dalam sunan-nya).Ia mengutip dengan makna yang sama dari Sa'id bin
Manshur dari Abu Ishaq.

Az-Zamalfisyari meriwayatkan maknanya dalam Al lksysyaf 3: 392 dari Masruq
dari Abdullah. Al Qurthubi juga meriwayatkannya dalam I I Ahkam l5; 364.

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkan maknanya dalam Az-Zad 7: 259 dan
menisbatkannya kepada murid-murid Abdullah.

Tafsir lbnu^los'ud
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1043-

to44-

o SURAH ASY.SYUURAA O

{ @ Mgfli fr ;,:r, -16 J4. . . }
(,,. Tiilak ado sewatupun yolr.g serapa denganDia,

dmr Dia.loh y^g Morlw Mendmgar dm Melihat)
(Qs. Asy,$ysrro l42lz ll)

Ar-Rabi': Dari Adh-Dhahhak bin Muzahim,'ia mengatakan:

Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bagaimana saya

mengetahui Allah?' Ia menjawab, "Ketahuilah Dia bahwa Dia
pencipta makhluk, dan jangan kamu menduga bahwa ada sesuatu

yang serupa dengan-Nya; jangan biarkan dalam hatimu ada

asumsi bahwa,, Dia sama dengan salah satu makhluk.makhluk-

Nya, karena tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya.,(1043)

As-Suyuthi: 'Abd bin Humaid dan Al Baihaqi (dalam Al Asma'
Wa Ash-Shifar) meriwayatkan dari Abu Wail, ia,berkata:

Ketika Abdullah sedang memuji Tuhannya, ada orang yang

berkata, "Orang yang pergi tanpa kembali, sebaik-baik Tuhan

adalah yang diingat." Maka Abdullah berkata, "Itulah tujuanku
melakukannya (mernbac a zikir), 'd11 ;tlt l 3.i .# ;4
i-;$ (Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-
lah yang Maha mendengar dan Melihar;(tol+l 

.

tu3- Al Musnad 3: 25. la meriwayatkan sebelunrnya darinya, "Tidak mengenal
Allah orang menyerupakan-Nya dengan mal*rluk-Nya."

'*- Ad-Durr 6: 3.

Td$rlbwlvla,ud f=n



{6iitL:t JS. - a>v >

Srxxj qi ;,i iii rjj,r:. OjG t4 sUi

{@ s6
(... Dan tohulcahl<arrw, boleh iadi}uanikiomat itu tildahl

del,at? Orang- orang y ang tidak bqiman kcpada hari
Kimnat nrlrnilr,f,.a ruDayahmi iu segqd didatangken darr
or ong. sy ang y ong bqlnan mq cnct takut l<cp adany a dmt

merel,a, y akin bahw a Kiamat itu adalah benf,r t orl<an

teridil...) (Qs. Asy,gys.r-a l4Tlz l?,18)

1045- As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang
mengharaplcannya

Malca djtan),akan}.p"9":f , "t4 lr#i { Cjl U,'J,;J-
V. 33rt', Vf, 65f (orang-orang yang tidak beriman
kcpada hari kiamat meminta sqpaya hayi itlr segera didatangkon
dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya) la
berkata, nMereka mengharapkannya karena khawatir akan
keimanan mq€kar(lo"

Y'fii eqi r, 1i#; .rr? ii ";,91 ffi 6fi j; \
{@ 6Jni

(Dm Duiah yorrrg nenqima taubt itari lwmba.hartba.
Nyo dmr -efiaaftfrrrlcesalahan l<esalahan ilart mengetalrui

apa yang l,arrru Wal(nr.) (Qs. Asy-Sytruraa l4Zl : 25)

tu5- Ad-Durr 6t s.

Tafsfu lbw\\fids,ud,

@A;iaai'Jx4$6j y



1046- Ibnu Hambal: Abu Muawiyah mencsritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Ibratrim At-Taimi dari Al

Harits bin suwaid, Abdullah menceritakan kepada kami dua

hadits; pertama dari dirinya dan kedua dari Rasulullah sAW.

Katanya, melanjutkan: Abdullah berkata, sesungguhnya orang

mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan berada di dalam

gunung dan ia takut dosa-dosa tersebut akan jatuh menimpanya,

sementara orang durhaka melihat dosadosanya seperti lalat yang

jatuh di atas hidungnYa."

Kemudian ia merrberi isyarat. Lalu lalat tersebut terbang'

Katanya melanjutkan: Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT

lebih gembira dengan taubatnya salah seorang dari knlian

daripada orang yang kcluar menuiu daerah yang rttsak dan

berbahaya bersama ontanya yang membcwa makanan, minuman,

belral dan segala keperluannya. Lalu onta tersebut tersesat.

Kemudian ia mencarinya, hingga ketikt ia hampir mati dan tidak

juga menemukannya, ia berkata, Aht akan kcmbali ke tempat

semula dimana onta tersebut tersesat agar aht mati di sana''"

Katanya, melanjutkan: Maka ia pun mendatangi ternpat tersebut

hingga terserang kantuk. Lalu ia terbangu dan ternyau" ontanya

telah berada di dekat kepalanya lengkap dengan makanan,

minuman, bekal dan segala keperluannya.(l@

tu6- Al Musnad 5: 225-226.Ia juga meriwayatkannya dari Abu Muawiyah dari Al
A'masy dari Umarah dari Al Aswad dari Abdullah dengan redaksi yang sama' Ia juga

mengulangnya dari Abu Muawiyah dengan duajalur sekaligus.

et suHr*i meriwayatkann)? dalam shahih-nya 8.. 6768 dari Ahmad bin Yunus

dari Abu Slhab dari Al Atnasy dari Umarah bin Umair dari Al Harits bin Suwaid

dengan redalsi yang sama. Ia berkata, "Hadits ini diperlorat oleh Abu '{wana}r dan Jarir

dari a A,masy.;' Abu usamah berkata.' Al A'masy menc€ritakan kepada kami, 'umarah

mencsritakan kepada kami, a}u meirdengar Al Halits. Syubah dan Abu Muslim

mengatakan dari Al Atnasy dari Ibratrim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid. Abu

Muawiyah berkata; Al A'masy memceritakan kepada kami dari umarah dari Al Aswad

dari Abdullah; dan dari Ibrahim At-Taimi dari Al Hadts bin suwaid dari Abdullah.

Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4: 2103 dari Utsman bin Abu Syaibah

dan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin 'Umair dari Al Harits

bin Suwaid. Ia menambahkan, "Allah SWT lebih gernbira dengan taubatnya seorang

hamba mukmin daripada orang yang menernukan kernbali ontanya." Dan Dia

Trlfsiil}zlu}'[os'ud fffil



1047- Ath-Thabari: Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari

Syarik dari Ibrahim bin Muhajir dari Ibrahim An-Nakha'i dari

Hammam bin Al Harits, ia berkata:

Kami mendatangi Abdullah untuk menanyakarr ayat ini: 6$fi
@ <l:xY,&J eeJi ,iifr;.:h ii igiJgloan

dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan

memaaflran kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu

kerjalun) Lalu kami mendapati ada beberapa orang atau beberapa

orang laki-laki yang berada di dekatnya. Mereka menanyakan

kepadanya tentang seorang laki-laki yang melakukan perbuatan

haram terhadap seorang perempuan lalu menikahinya. Maka ia
membaca ayat ini: bi r$i d;lj,i-3-r*.J tjlJ$r,r$';;
@ at&iY, (ian dtalih ying menerima taubat dari hamba-

hamba-Nya dan memaaflran lcesalahan-lcesalahan dan

menget ahui ap a yang kamu kcrj al<anl0utl

menarnbahkannya. Ia juga meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari
Yahya bin Adam dari Quthbah bin AMul Aaz darj Al A'masy dengan sanad ini. Dan
juga dari Ishaq bin Manshur dari Abu Usamah dsri Al Atnasy dari Umaratr seperti
hadits Jarir.

At-Tirmidzi meriwayatlonnya dalam Shahih-nya 9: 307-308 dari Hannad dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy dari Umaratr de,lrgan redaksi )Eng sama. Ia berkata, "Hasdn
shahih ;' Ia juga menyebutkannya l 3: 58-59.

As-Suyuthi mengutipnya dri mereka dalamAd-D.anrselain Ibnu Hambal.
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6: 103 dari Abdul Wahid Al

Malihi dari Abu Manshur Muhammad bin Muhanrnad bin Sam'an dari Abu Ja'far
Muhammad bin Ahmad bin Abdul Jabbr Ar-Ray5nani dari Humaid bin Zanjuwaih dari
Yahya bin Hammad dari Abu 'Awanah dari Sulaiman Al Alnasy dari Umarah dengan
redaksi )rang sama.

Ibrru Katsir menpbutkannya dalam At-Tafsir 7 : 192 dengan riwayat Muslim.
tu7- Jami' 25: 18. Ibnu Katsir mengutipnya darinya ialam lt-Tafsir 7: 192; dan

dari Ibnu Abu Hatim dari hadits Syarik Al Qadhi dari Ibrahim bin Muhajir dengan
redaksi, "Ibnu Mas'ud ditan),a t€mtang seorang laki-laki yang berbuat malsiat dengan
seorang perempuan lalu ia menikahinya. Ia menjawab, "Tidak apa-apa."

As-Suyuthi juga mengufipnya dalam Ad-Dun 6: 8; dan dari Abdurrazzaq, Sa'id bin
Manshur, Ibnu Sa'ad, 'Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim
dan Ath-Thabarani.

l rafsir l},.,.ttMa-cud



{ @ :rYt I it i-i e:'rfrfi Wlbv i,-if *;,il5Y
(D m Dia marnpqlcenmrkmt [d"a] or(mg' ot(mg yorltg

berimarr sqta mmgerialcon arnal yuq saleh dm menom$ah

Ipalwlal lnpod, mnela dflril<*':.ffria'Nlo ...)
(Qs. Asy,Syuuraa l4Ll: 2,61

1048- Ibnu I(atsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Ali bin Al Husain

menceritakan kepada kami, Muhsnrnad bin Al Mushaffa

menceritakan kepada kami, Baqiyyatr menceritalcan kepada kami,

Ismail bin Abdullah Al Kindi menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Abdullah, ia berkata

"Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah, .*.$ q i'+ti
(Dan menambah [pahalal kepada merelra dai karunia-Nya),

"Syafaat bagi orang yang wajib masuk Nsralo tapi pemah

melalcukan kebaikan di dunia."(l@

{@/3 )#,Fy?9ry,aa }
(... Sesnngguhrrya Pddf, ydrrg ilemikiart itu tardafuot tnndn'

tanda [l<elqasaannya] bosi setiap orarrg yangbatyak
bq sabm ilm bmy ak bq ryulaln)

(Qs. Asy,Syuuraa 14212 331

l44g- Al Hakim: Abu Zakariya Al 'Anbari mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Ishaq

menceritakan kepada kami, Jarir memberitahukan kepada kami

dari Al A'masy dari Abu Zhabyan, ia berkata, "Kami pernah

menyodorkan mushaf kepada Alqamah ... Lalu ia membaca ayat

ini: lfr # &l *lS 6$1 A Sy6"tunss,rhnva pada vang

'n'-Ta6ir7,l93.



demikian itu terdapat tanda-tanda [tcelansaannyal bagi setiap
orang yang banyak bersabar dan banyak bersythtr).'

Kahnya, melanjutkan: Ia berkaa: Ialu Abdullah berkata, ,'Sabar

adalah sebagian 6"ri in .rr.n(loae)

{@#*tu8y',(1&y; }
(...- Don_s ctmgguhnya l<frnru benarbenar merrberi petutjuk

kepada iolrrrr yorng hlr-:us) (Qs. Asy,Sytnraa HZjz SZi

1050- Al Hakim: Abu Bakar Asy-syaf i menceritakan kepada kami,
Ishaq bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah
menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan kepada kami
dari Manshur dari Abu Wail dari Abdullatr:

Tentang firman Allah: ,*# ;y J\ -u=4 iig 1o*
sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan
yang lurus) ia berkata, ,Kitabullah.n(loso)

'Bagian ayat ini disebutkan berulang-ulang sebanyak 4 kali dalam mushaf. pertama
pada s^urah lbrahim ay'at 5 dan ini yang keempat.

'ue- Mustadrak2: 44G.Ia meniliinya si"t it dan diperkuat oreh Adz-Dzahabi.
As-suyuthi 

lengufinnra darinya dalam Ad-Durr 6: 10. Lihar surah Al Hijr ayat 99.'-"- Mustadrak 2: 446. Adz-Dzahabi menyebutnya dalam Tallhish-nya'bahwa
hadits ini sesuai syarat Al Bukfiari dan Muslim. Lihat surah AI Fatihah ayat 6.

Tafsir lhnullas,ud



o SURAH AZ.ZUKHRUF O

L;fi gir 4 W ri1.ffi 
,iW 6 sil,;A y

1l et )l ot 7 . tt-.7 -/ r- - tz .-.( - r, e r..r..bt fr $-f.stL*,r.o! ff},,r. L.r.D

{@w
(Apal<ah m,qela yolr.g merrtagi.bag. rahmat Tulwrurnfi

Kani talorh nenrrr.fii<an mrtma mqela penghidupan
merrel<a ilalam l<ehidupan ihmia, ilan Ka'nrti telorh

maninggikan sebahagian nrz:el<a atas sebagiart yang lain
bebuapa iluajat, agar sebagian m.qelco dopat

merr,ipeirgrurr.f,l<f,n sebdgian y arrg lain ...)
(Qs. Az,Zukhruf 1431: 32)

l05l- AI Hakim: Da'laj bin Ahmad As-Sajzi menceritakan kepada kami
(di Baghdad), Musa bin Harun dan Shalih bin Muqatil
menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyad menceritakan
kepada kami, Abu Al Mutsanna Al 'Anazi dan Ahmad bin Ali Al
Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sufran bin
Hamdawaih Al Faqih menceritakan kepada kami (di Bukhara),
Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh menceritakan kepada

kami, mereka berkata: Ahmad bin Janab AI Mishshishi
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada

kami dari Suffan Ats-Tsauri dair Zubaid dari Murrah dari
Abdullah, ia berkata:

Tatsirlbnulvlas'ud fEfl



Rasulullalr SAW bersaMa, "Sesungguhnya Allah SW membagi

akhlak-alrhlak kalian sebagaimana Dia membagi rezehi-rezeki

lralian. Sesungguhnya Allah membeikan dunia kepada orang
yang diwkai-Nya dan yang tidak disukai-Nya, tapi Dia tidak
memberikan iman keanali kcpada orang yang disukai-Nya.rr(1051)

{ @ <;; iifiJlft ;b(fri;l (',i1,:,r;-ffi' y
(Molrfl tatlqla nrl,.el<a menhntl<f,trri rrnlnl<a, k;;nni

menglrulo,mmuelraldul<ffr.itenggelarrl<mtmercla
sglnllucntyo [di lautD (Qs. Az.Zukhruf [43] : 55)

tost- Mttstadrak l; 33-34. Ia berkata, "Sanad-aya shahih; Ahmad bin Jannab Al
Mishshishi menyendiri dalam meriwayatkannya. Ini merupakan salah satu dari syarat-
syarat kami balrwa kami mengeluarkan hadits yang diriwayatkan secara menyendiri
oleh para perau/i tsiqah jika tidak terdapat tllatrya. Kami menemukan dua hadits
penguat untuk riwayat Isa bin Yunus; salah satunya adalah termasuk syarat kitab ini
yaitu Sufyan bin Uqbah saudara Qabishah". Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur
ini dari Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafiztr dari Mihran bin Harun Ar-Razi dari Al
Fadhl bin Al Abbas Ar-Razi (ia adalah Fadhlak Ar-Razi) dari Ibrahim bin Muhammad
bin Hamawaih Ar-Razi dari Sufyan bin Uqbatr saudara Qabishah dari Hamzatr Az-
Zayyat dan Su$an Ats-Tsauri dari Zubaid. Di dalamnya disebutkan, "Harta" sebagai
ganti dari "Dunia". Ia mEnanrbahkan, "Apabila Allah menyukai seorang hamba, Dia
akan memberikan iman kepadanya." Kernudian Al Hakim berkata, "Adapun hadits
penguat yang bukan syarat kitab ini adalatr Abdul Aziz bin Aban". Adz-Dzahabi
menguatkannya dengan menshahihkan hadits ini. Ia juga meriwayatkannya 2: M7 dai
Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub dri Muhammad bin Abdul Wahhab dari Ya'la
bin 'ubaid dari Ibnu Ishaq dari Ash-Shabbah bin Muhammad dari Munalr. Ia
manilainya Shahih dan dipe*uat oleh A&-Dzalrabi.

Ibnu Harnbal meriwayatkannya dalam Al Musnad 5: 246 pada permulaan hadits
yang lebih panjang dari Muhammad bin Ubaid dari Aban bin Ishaq dari Ash-shabbah
bin Muhammad. Tapi Syakir memvonisnya dha'if karena Ash-shabbah dha'if, dengan
mengutip dari Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya ddarnAd-Dun 6: 17.
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 6: 268 pada surah Al Qashshash ayat

82 seperti riwayat aslinya.
As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 2: 158-159 pada surah An-Nisaa' ayat 39

dari AI Hakim ),ang termuat dalam hadits yang lebih panjang.

4 ?. n l. r t



lo5/. Ibnu Katsir: Ibiru Abu Hatim berkata: Ayahku menceritakan

kepada lemi, Yahp bin AMul Hamid Al Hammani

menceritakan kepada kami, Qais bin Ar-Rabi' menceritakan

kepada kami dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, ia

mengatakan:

Aku bersama Abdullah, lalu disebutkan kepadanya tentang mati

mendadak (mati secara tiba+iba). Maka ia berkata, "Itu adalah

keringanan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi o]ang kafir."

Kemudian ia iernbaca ayat'. Ai (jjrl 
"'j'l;-tlii luot*

tatkala merekn membuat Kami murka, Kami menghulatm

merelul'0os2)

6rU-irA:j $y$a';; fi 3. rl 6j S )
'ilis."g';,16l,ti';r67lYclY,rJs'
c{t ifi6 )4i c- 3fr * sti 5r-@ ti;L
6A4,SS\14 Krr;exfr 5i '*#L

{ @ "oa:Y V(i3fi i;t*H'!ib
(Dantatl,alaputraMaryarrrUsaldiiadil<nrJpu'utnparnaan

tiba-tibal<aurrwrwtQtna*rylbercorukl<marmya,Dan
mqel<abql<ntd,uManal,ahyanglebihbaikathart'f,than

kanti auu dia [Isc]?" merel,,a adak me'nrtbelrilcmt

puunpmnaart itu kepad.amt, n:r./rainl<m dengart tnall'sud

membmttah saia, sebmantya rnsrelllc- adalahl<f,un yolng

sul<abertmgl<m. Isa tidakldin lwuyalah seorang hattba
yrlng Karni berilcan l<epadanya nil<'mat [l<enabimt] dfrrl

'052- Ta6ir 7: 219. As-Suyuthi mangutipnya dalam Ad-Durr 6: 19 dari Ibnu Al
Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim dari Thatiq bin Syihab.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam shahih-nya 4: 203 bahwa Nabi sAW tidak

menyukai kematian yang mendadak

TatstuIbnulvtas'd f€f
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Karri iadil<nrJ dia sefugai tnnfubukti fi<elomsaan Allahl
untuk Bani lsroil. Dm l<nlmr l<arlni kehmilaki benar.benar
Kanti iadil<frrJ sebagai guttintu di rnil<nkmi znr.f,[aikf,t.

malail<at yang h.nn temttntn. Dart sextnggutvryalsa itu,
b enar -b enar memfu il<m p engetalunn tenta ng hmi kiamat.
Kmena itu ianganlahliomw rglt rdgT,t tentang kiamat itrt

diltril<utilah Alu...) (Qs. Az,Zukhruf [53]: 57.6L')

1053- Ibnu Hambal: Husyaim menceritakan kepada kami, Al'Awwam
memberitahukan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim dari

Muatstsir bin 'Afazah dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Pada malam Isra' alat

bertemuNabi.Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa AS;'

Sabdanya, melanjutkan: Maka mereka saling membahas tentang

hari kiamat lalu menanyakannya kepada Nabi lbrahim. Maka ia

berknta, "fa fidak mengetahuinya." Kemudian mereka

menanyalcannya kcpada Nabi Musa, malw ia berkata, "Aku tidak

mengetahuinya". Kemudian merelca menanyakannya ke.pada Nabi

Isa, mala ia berkata, "Adapun kapan datangnya, tidak ada yang

mengetahuinya kecaali AAah- Di antarayang diianiikan Tuhanht

adalah bahwa Dajjal akan keluar." Kata Nabi Isa, uAlfli

membawa dtta tongkat. Jika ia melihatht maka ia akan meleleh

seperti timah." Kata Nabi Isa, "Lalu Allah

m engh ancttrkanny a..."(t 063)

{ @ <,}Lx'}K6.G#; di ru siri y

to53- Al Musnad 5; 189-190. Hadits ini telah di-takhry sebelumnya pada surah An-
Nisaa'ayat 157-159.

Al Qurthubi menlabutnya disini dalamll Ahkam 16; 105-106.
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(Dan iaiah srrgc yorlq iliworiifur lnpodo krltttu
diseb abl<m maL orl,llrrl y 6W dolurfu knmu W al<ntJl

(Qs. Az.Zukhnrf 15312 721

1054- As-Suyrthi: Hannad bin As-sari dan 'Abd bin Humaid (dalam

Az-Znhd) meriwalratkan dari Ab&rllah bin Mas'ud, ia berkata,

"Kalian akan melewati shiraft dengan pengampunan Allatl,

masuk surga de,ngan raknat Allah, dan me,nempati ternpat-tempat

(di surga) sesuai amal-mal karian-06{)

{ @ 6i#jf '6 -,*F -t 
Y;.,r-'r4; Y

(D an t Ntah nrrrrrsetnhud] ue@t Mttharlnmad: "Yc
Tuhntlsu,sesungguhnyarrr,erel@ifl,.adolahlonlr"nr-yorfig

frdak bqirun"l ((!s. Az.Zukhruf [53] :' 88)

1055- rbnu Katsir: Te,nEng firman Allah { '6 ;$i iy+r- 4f)
6i3- (Dat [Allah nengaaluiJ toaryn Mulwmnad' "Ya

Tuhanht, sesungulurya ,nqeka in adalah kanan yang tidak

beriman') yakni: Muhanrmad mc,ngucqpkan keluhannya, )'akni

mengadu kepada Tuhannya tenhg kaumnya yang telah

mendustalonnya. Beliau b€rsabd4 " Wblrai Tuhan, s esungguhnya

merekt lwum yang tidok be'rtnot" Dan Allah juga

mengabarkannya dalam ayat lain: ';JA i; '\t-t; 3;4i Jq
@ 6i1t '6f$ 66 (Berlraulah Rasul, "Ya Tuhanlat,

sesungguhnya kaunht me4iadilcn Al Qur'an itu sesuatu yang

tidakdiaarttaz) (Qs. Al Furqaan [25]: 30)

Yang kami sebutkan ini menryakan pe,lrdapat Ibnu Mas'ud,

Mujahid dan Qatadah.o6g

'o*- Ad-Duo6,23-
'ott- Taftir T t 230. Ia berkata, 

*Inilah penafsirm Itnu Jarir'"

Trrf{nlbnulvlasld



O SURAH AD,DUKHAANI O

1056- Ibnu Hambal: Yahya bin Adam menceritahan kepada kami,
Zuhair menceritakan.kepada kami dari Abu Ishaq dari Al Aswad
bin Yazid dan Alqamah dari Abdullah:

Bahwa seorang laki-laki mendatanginya, lalu berkata, "Aku telah
membaca Al Mufashshal dalam satu rakaat." Maka Abdullah
berkata, "Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melakukan seperti
yang kamu lakukan. Beliau membaca surah-surah yang sepadan

...." Lalu Abu Ishaq menuturkan l0 rakaat dengan 20 surah sesuai

susunan Abdullah, dengan surah terakhimya: @ ;f;ai r,i1

(Apabila matahari digulung) (Qs. At-Takwir [81]: l) dan (es.
Ad-Dukhaan).(r56)

ts06- Al Musnad 6: 30. Ia juga meriwayatkannya dengan redaksi yang sama 6; 27
dari Hisyam bin Abdul Malik dari Abu 'Awanah dari Hushain dari lbrahim dari Nuhaik
bin Sinan As-Sullami.' Bahwa ia mcndatangi Ibnu Mas'ud. Di dalarnnya disebutkan,
"Lalu ia menyebut surah Ad-Dulhaan dan 'Amma Yatasaa'aluun, (An-Naba') dalam
satu rakaat.

Bulrfiari meriwayatkannya dalam shahih-nya 6; 186 dari 'Abdan dari Abu Hamzah
dari Al A'masy dari Syaqiq dari salamatr dengan redalai yang sama tanpa riwayat ini. Di
dalamnya disebutkan, 'Yang teralfiir adalah Al Havvaamiim, (Haa' Mllra) Ad-Dul*raan,
dan (' A mma Y atas aa' aluun)."

Abu Daud meriwayatkannya dalam sunan-nya 1: 140 dari 'Abbad bin Musa dari
Ismail bin Ja'far dari Israil dari Abu Ishaq dari Alqamah dan Al Aswad seperti riwayat
aslinya. Ia menyebutkan 20 surah di dalanmya.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dun 6: 140 pada awal surah Ar-Ratrmaan, dan
dari Al Baihaqi (dalam sunan-nya).Ia juga mengutipnya disini 6: 25 dari Ath-Thabarani
dengan redaksi yang sama tanpa menyebutkan hikayat ini. Dan juga dari Ath-Thabarani
dari Al Aswad bin Yazid dan 'Anbasah seperti riwayat aslinya. Lihat awal surah Ghaafir,
awal surah Ar-Ratrmaan dan suratr Al Muzzanrmil ayat 4.

?faftirlbnuMas,ud



1057- As-Suyuthi: Ibnu Abu Umar mengeluarkan (dalam Musnadnya)

dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa Rasulullah sAW membaca surah (Haa Miim) pada shalat

Maghrib png di dalamnya disebutkan tentang kabut (asap;.(tosa

r-!i 361;*1 #pa\A;:ltl *rrffry
6;,i uy4$rt$ Ji$6i @ 4,3t:*?'bl

@ LE 43 \j6 & lfi,lf G} u \fiii;'i 65,ri

tip;Kii'\frii 3{+t@ '6)r{t #;:il-$.({rt W

{@6Ei
(Md@anrygulahharil<etikalangitnenrbawal<abutyyg
Wdtu, yang melipati m.onusio,.lnilah adzah yarrg pedih.

[Mqel<a budoa] , "Y a Tulwn l,ami, leuy@2l<rrliah df,ri kami
adzab itn. Senrngguhny a liurmi dl<frn brrimon" .

Bagaimanal<ahmerclailapatnewthnaperingatan'
padalwl tclah datanglnpodo nrsela seoruatg Rasl yatttg

metrteripenjelasan,l<etrutdiannrselabupaling
dmipadarya dmrbql<nta" uDif, adalfi seorcmg yarrg

menertmo ajarun tdflri oranglainl layl- P"lo secnang yolttg

gila". Sesznggalwrya tlrrlltul kr;lmli al<srl nwlmyapl<nn

siksacn ifnt agak sedikit senmggdnnya l<arru al<flr. l<en$ali

[in1t<ar]. Unsatlahl hnri tl,ctihl l<frrni nwnglwr*arn
mq el<a deng art hanunan y dng l<cr as. S enmgguhny a karri
adnlah pembui balasari (Qs. Ad.Dukhaan [441: 1 0' 1 6)

1058- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu AMul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

'ot'- Ad-Durr 6t 25.

TafstuIbwlvlas'd ry'9|l



1059-

Daud menc€rital@n kepada kami dari 'Amir dari lbnu Mas'ud
bahwa ia ber*ata, "Hantaman yang keras: Pada perang Badar,

sedang kabut (asap) telah.terjadi.rr(r 05E)

Ibnu Hambal: Abu Muawiyah menceritakan kepada l@rni, Al
A'masy menceritakan kepada kami dart Muslim dari Masnrq, ia
berkata:

Seorang laki-lalci menernui Abdullatr lalu berlota, "Aku
meninggalkan di dalam masjid rioorrg lald-laki yang

menafsirkan Al Qur'an dengan pendapatnya. Ia berkata tentang

ayat ini: # yA\N3l & i;-(Hari ketika langrt membawa

kabut yang nyata) sampai akhir, "Kabut akan menutupi mereka
pada hari kiamat yang menyerang pernapasan mereka sehingga

mereka terserang pilek (demam)."

Katanya melanjutkan: Maka Abdullah berkata, "Barangsiapa
yang mengetahui suatu ilmu, hendaklah ia mengucapkannya; dan

barangsiapa yang tidak mengetahuinya, hendaklah ia
mengatakan, 'Allah lebih tahu'; karena salah satu kepahaman

seseorang adalah ia mengatakan terhadap sesuatu yang tidak
diketahuinya, 'Allah lebih tahu'. Sesungguhnya ini terjadi ketika

toss- Jami' 25: 67.Ia mengulangnya 25: 70 tanpa "Kabut telah teq'adi." Ia jugJ
meriwayatkannya dari Ya'qub dari Ibnu 'Ulayryah dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnti
Mas'ud. Dan juga 25: 68 dari Ibnu Humaid dari Jarir dari Mughirah dari Ibrahim dari
Abdullalr. Ia juga mcriwayatkannya 25: 70-71 dari Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib dari
Ibnu Idris dari Al A'masy dari Ibrahim bahwa ia bertanya kepada Ikrimah tentang
hantaman yang keras. Ia menjawab, "Hari kiamat." Maka ia berkata, "Tapi Abdullah bin
Mas'ud mengatakan bahwa itu perang Badar." Maka ia pun mengatakan demikian. Dan
juga dari Abu Kurar'b dari 'Affan bin Ali dari Al A'masy dari Ibrahim. Ia juga
meriwayatkan 25: 7o dari Ya'qub bin Ibratrim dari Ibnu 'lJlayyah dari Khalid AI
Hadzdza' dari Ikrimalu Ibnu Abbas berkata.. Ibnu Mas'ud berkata, '.Hantaman yang
keras adalah pada perang Badaf', tapi aku mengatakan, "Ia adalah hari kiamat."

As-Suyrthi me,ngutipnya darinya dalam Ad-Durr 6: 29; dan dari Ibnu Abu Syaibah,
'Abd bin Humaid" Ibnu Al Mmdzir dan Ibnu Mardawaih. Ia juga mangutipnya darinya
dan dari 'Abd bin Humaid (dengan sanad yutgshahih) dart Ilsimah.

. Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 7: 237 yaitu riwayat Ikrimah. Dan
ia juga menyebutkan riwayat aslinya.

Ar-Razi meriwaya&annya dalam Al Mafatih 7 : 320 dengm dua riwayatnya. :

AI Baghawi meriwayatkan dengan maknanya dalam AI Ma'alim 6: l2l,Ibnu Al
Jauzi dalam Az-hd 7: 341, dan Al Qurthubi dalam Al Ahkam 16: 134. Lihat surah Al
Furqaan ayat1l.

Tafsir lbnulvfas'ud



omng-omng Quraisy mendurhakai Nabi SAW lalu beliau berdoa

agar mereka tertimpa bencana kekeringan ftelaparan)

sebagaimana )rarlg pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf AS'

Maka bencana kelaparan menimpa mereka dan mereka

mengalami keadaan sangat kritis hingga memakan tulang-hrlang.

Lalu ada seorang lald-laki yang memandang antara langit dan

bumi seakan-akan ada kabut karena saking lcritisnya kondisi saat

itu. Ialu Allah SW'T-mentirunkan^ayat, $ 9€'+{31 &;;.
@ aJ $(iLtl:S';At;X@ tur*o tunggutah hart kctika

langit rnembawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah

adzab yang pedih.) talu Rasulullah SAW didatangi dan

dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, mohonlah hujan

kepada Allah untuk Mudhar, kirena mereka telah binasa'."

Katanya, melanjutkan: Maka beliau pun berdoa unhrk mereka.

I^alu Allah menurunkan ayat v(fi lh('€S {Sesunswhnta

[kalauJ kami a]wn melenyapkan siksaan itu), tapi kemudian

mereka mengulangi lagi (melalarkan pengingkaran), lalu Allah

menrrunkan a5,ur @ i'i+i(ytii{ttifi$ }E {. (tlnsataht

hari firetilwJ kami menghantam mereka dengan hantaman yang

kcras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan): (1lalmi)

pada perang Badar.(l ose)

'on- Al Mwnad 5: 217-Zl8.Ia juga meriwayatkannya 6: 77 dari waki' dan Ibnu
Numair dad Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Ma^snrq dengan redaksi ),alg sama

secara panjang lebar. Oi aAu-t 1'" disebutkan, "Dengan bencana paceklik ssP€rti yan's

p€rnah terjadi pada Nabi Yusuf' Sebagai ganti dari "Bencana kekeringan." Di dalannya
disebutkur, 'Melihat di antara ia" sebagai ganti dari "Melihat". Di dalarrmya juga

disebutkan,'Maka Allah menlksa mereka pada perang Badar' setelah kata "Kembali".
Pada redaksi al*rimya disebutkan, "Ibnu Numair berkata dalam hadit^mya: Maka

Abdullah berkata, "seandainya itu terjadi pada hari kiamat, tentu Allah tidak akan

mencabutnya dari mereka." Ia juga meriwayatkannya 6; ll3-l14 dari Muharnmad bin
Ja'far dari Syr'bah'dari Sulaiman dan Manshur dari Abu Adh-Dhuha dari Masntq

dengan malsra yang sam4 dengan redalsi, *Ketika Rasulullah SAW melihat orang-

orang Quraisy mendurhakainya, beliau berdoa, *Ya Allah, tolonglah alat dengan

menimpalran bencana lcelaparan kepada merelu seperti yang pernah teriadi pada Nabi
Yusuf.- Ifutanya melanjutkan: Maka mereka tertirnpa bencana kelaparan yang

menyebabkan segala sesuatu menjadi kering, sanryai mereka makan kulit dan tulang -
salatr seorang dari keduanya.' sarnpai mereka makan kulit dan tulang-, dan sesuatu seperti

asap kelual dari (tubuh) salah seorang laki-laki dri mereka. Maka Abu Sufyan.

TgstuIbnu\llas'ud G6ll



m€ndatangin)ra (Nabi SAW) lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu
telah binasa, berdoalah kepada Allah agar mancabutnya (menghilangkannya) dari
mereka.

Katanyq melanjutkan: Maka Nabi berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah,
jika mereka mengulanginya lagi, ulangilatr (siksaannya)." Ini terdapat dalam hadits
Manshur-. Kemudian ia membaca ayat, "Maka nnggulah hai lcetika langit mernbawa
kabut yang nyata."

Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 6; I 14 dari Muhammad bin Katsir
dari Su$an dari Manshur dan Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang

sama sccara panjang lebar. Ia juga meriwayatkannya 6: 124-125 dari Qutaibah dari Jarir
dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dengair redaksi yang sama secara panjang lebar. Di
dalanmya tidak disebutkan tentang orang yang msnafsirkan Al Qur'an dengan
pendapatrrya. Dan juga 6; 13l-132 dari Yahya dari Waki' dari Al A'masy dari Abu Adh-
Dhuha seperti kfiabar riwayat Qutaibah. Dan juga dari Bisyr bin Khalid dari Muhammad
dari Syu'bah dari Sulaiman dan Manshur dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang

sama secara ringkas. Dan juga dari Yahya dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari
Muslim dari Masruq seperti riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far. Dan juga dari

Sulaiman bin Harb dari Jarir bin Hazim dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dorgan
redaksi yang sama. Dan juga 6: 77 dari Al Humaidi dari Sufyan dari Al A'masy dari
Muslim dari Masruq dengan redaksi yang sama. Dan juga 2: 26-27 dari Utsman bin Abu
Syaibah dari Jarir dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang sama secdra

ringkas. Dan juga 2: 30 dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Manshur dan Al
Almasy dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang sama secara ringkas. Setelahnya
disebutkan, "Asbath menambahkan dari Manshur: Maka Rasulullah SAW berdoa, lalu
turunlah hujan dan bencana kelaparan berakhir, dan orang-orang mengeluhkan tentang
banyaknya hujan. Beliau berdoa, "Ya Allah, hujanilah di sekitar kami dan jangan pada

kami." Maka awan bergeser dari arah kepalanya lalu turuniah hujan di sekitar mereka."
Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4: 2155-2157 dari Ishaq bin Idahim

dari Jarir dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha seperti riwayat aslinya dargan redalai yang
panjang. Redaksi awalnya adalah, "Ketika kami sedang bersama Abdullah dan:'iq
ilot""-"g di antara kami, datanglah seorang lakilaki lalu berkata, "Wahai'Aiil
Abdurralrman, ada tukang cerita di pintu-pintu Kindah sedang bercerita (mendongeng)

dan menyangka bahwa ayat tentang kabut (asap) akan terjadi ...." Dan juga dari Abu
Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Muawiyah dan Waki'; dan dari Abu Sa'id Al Asyaj
dan Waki'; d8n dari Utsman bin Abu Syaibah dari Jarir, semuanya dari Al A'masy; dan

dari Yahya bin Yahya dan Abu Kuraib dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Muslim
bin Shubaih dari Ma"sruq seperti riwayat aslinya.

At-Tirmidzi meriwayatkarinya dalam Shahihtya 12; 135-136 dari M*mud bin
Ghailan dari Abdul Malik bin Ibrahim Al Jaddi dari Syu'batr dari Al A'masy dan

Manshur dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang sama secara panjang lebar.
Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'25: 66-6'7 dari Isa bin Utsman bin

Isa Ar-Ramli dari Yahya bin Isa dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq dengan

redaksi yang sama. Dan juga dari Abduliatr bin Muhammad Az-Zttht', dari Malik bin
Sa'id dari Al A'masy dari Muslim dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Ibnu
Humaid dan Amru bin Abdul Hamid dari Jarir dari Manshur dari Abu Adh-Dhuha
seperti riwayat Muslim dari Ishaq. Ia juga meriwayatkan dengan makna yang sama dari
Abu Kuraib dari Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim. Ia berkata.' Aku menyaksikan
jenazah, dan di sana terdapat Zaidbin Ali. Lalu ia menceritakan pada hari itu dengan
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{@ #Yrw@r:':tldgr-4}
(Sesnngguhny a polwt zaqE,ttrr iau Mal<anon otorJg yolrrg

banyakbqdoso) (Qs. Ad,Dukhaan l44l: 43'44)

1060- Al Qurttrubi: Abu Bakar bin Al Anbari bertata: ayahku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Nashr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu 'Ubaidah menceritakan kepada kami, ia

mengatakan, "sesungguhnya ssaP akrr datang sebelum hari kiamat ...." Maka 'Ashim

.".b*tal,ny" dengan riwayat dari Abdullalr, lalu Zaid manerimanya. Ia jdga

meriwayatkann)r8 da'i Ya'qub bin lb,ratrim dari Ibnu 'ula1ryah dari Ayyub dari Ibnu

Mas'ud, *Kabut (asap) telah terjadi, )raitu b€,nc8na paceklik seperti yurg pernah terjadi

pada masa Nabi Yusuf AS." Dan jugg dai Bisyr dari Yazid dari Sa'id dari Qatadah dari

Ibnu Mas'ud.
Al Baglrawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6: 120 dari Abdul wahid Al

Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhanrmad bin Yusuf dari

Muhammad bin Ismail dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Manshur dan Al
A'masy seperti riwayat aslinYa.

Az-Zamalrlrsyari meriwayatkannya dalam Al Kasyryaf 3: 430.

Ibnu Haj r berkat a dalam Al KaJi : I 48, " Muttafaq' alaih-."

Az-Zamaklrsyari menyebutnya dalam Al Kasysyaf 3: 50 pada suralr Al Mu'miriuun

ayat 63. Ibnu Hajar b€rkata dalam Al Kafi; I15, "Muttafoq 'alaih." Dan ini akan

disebutkan nanti. ;-

Ar-Razi menyebutkan malma ini dafrtmAl MafotihT: 318.
Ibnu Al Jauzi menguti prya ddzm Az-Zaal : ilo-llt dari Al Bukhari dan Muslim. '

Al Qurthubi me,ngrrtipnya da/lart At Ahtam 16: l3l dari Al Bulhari dengan

riwayatnya dari Yatrya dari Abu Muawiyah.
Ibnu Katsir meriwayatkurnya dalanAt-Tafsir7: 232'233 dari Sulaiman Al A'masy

dari Abu Adh-Dhuha dangur redaksi yang panjang lebar.
' As-suyuthi mengutipnya delam Ad-Durr 6: 28 dari Sa'id bin Manshur, Ahmad"

.Abd bin liumaid, Al Bukfiari, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi (bersama-sama dalam Ad-
Dala'if) dari Masruq dengan redaksi yang panjang; dan juga dari Al Baihaqi (dalam Ad-
Dala'il) sccara ringkas. Ia juga mengutipnya dari Ibnu Mardawaih dari jalur Abu

'Ubaidah, "Ayat tentang kabut telah t€rjadi." Dan juga dari jalur Abu 'Ubaidah dan Al
Ahwash, "Kabut adalah bencqra kelapran yang menimpa orang-orang Quraisy sanrpai

mereka tidak bisa melihat lurgit karena saking lapamya." Dan juga dri jalur 'Utbah bin

Mas'ud, "Kabut telatr terjadi; orang-orallg tertimpa kekeringan dan kclaparan hebat

sampai mereka melihat lobut di antara mereka dan langit." Dan juga dari jalur Abu Wail'

"Kelaparan yang menimpa onng-orang di Mekkah."
Ibnu ei Jauzi menyebutkan bagiur dari makna ini dalam Az-7ad7:341, dur Al

Qurthubi dalsra Al Ahl@m 16: 123.
As-suyrthi mengutip bagian awal l0rabq ini dalam Ad-Dun 5: 321-ry{a syah

Shaad ayat'86 dari Bulfiari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu

Mardawaih dri Masruq deirgan redaksi )rang sama.
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berkata: Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami dari

Abdul Aziz bin Muhammad dari Ibnu 'Ajlan dari 'Aun dari

Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, ia mengatakan:

Abdullah bin Mas'ud mengajar seorang laki-laki: 3fr1 .IrL

@ a;Vl igg @ ,jt!|(sesungguhnya pohon zaqqum itu.

Makanan orang yang banyak berdosa) lalu laki-laki tersebut

membaca, "Tha'annul Yatim (tidak membaca Tha'amul Atsim)."

Lalu Abdullah membetulkannya dan lakiJaki tersebut tetap

membacanya salah. Ketika Abdullah melihat bahwa lidah laki-

laki tersebut tidak bisa benar dalam membacanya, ia berkata

kepadanya, "Bisakah kamu membaca dengan baik, "Tha'amul

Fajir-? Laki-laki tersebut berkata, "Ya." Maka Abdullah berkata,
..Lakukanlah I rr (l o6o)

'*- Ahl*m 16; 149. Ia berkata, "Tidak ada alasan bagi orang-orang bodoh untuk

mengganti huruf Al Qur'an dengan huruf lain, karena itu hanya dilakukan untuk
mendekatkan (artinya) bagi orang yang sedang belajar." Kemudian ia bsrkatar Az'
Zamakhsyari berkata, "Ini merupakan dalil batrwa meirgganti suatu kalimat dengan

kalimat lain diperbolehkan jika artinya mendekati."
Ar-Razi meriwayatkan kisatr ini dalam Al Mdatih l: 112 pada pernbukasnnya.

Setelahnya disebutkanr Kemudian Abdullah berkata,'Bukan suatu kesalahan bila dalam

Al Qur'an kata Al 'Alim dibacs Al Hakim, tapi (yang salah adalah) meletakkan ayat

rahmat pada ayat adzab." Tapi Ar-Razi menolak pendapat ini karena menurutnya tidak

ada riwayat dari salah seorang sahabat tentang hal ini yang dapat membela ma&hab ini.
Ia juga meriwayatkan kisah ini secara ringkas disini 7; 324 dart Abu Hanifah'
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C SI.]RAH ALJAATSIYAH O
***

o SURAHALAHQtuUI O

1061- Ibnu Hanrbal: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu

Bakar menceritakan kepada kami dari 'Ashim bin Abu An-Najud

dai Zilr. bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"Rasulullah SAW membacakan kepadaku surah yang termasuk

dalam rumpun surah-surah Ats'Tsalatsla (erdiri dari 30 ayat

lebih), yaitu termasuk surah Aalu Haa Miim,yakri Al Ahqaaf."

Ifttanya, melanjutkan: Apabila surah tersebut terdiri dari 30 ayat

lebih, ia dinamakan Ats:Tsalatsiz ....0061)

i2fr;c:ii i(ji <'r4 ei d {h'.^flf;;ir }
.|oatYe*ry,

'6'- Al Musnad 6: 35 yang termuat dalam hadits panjang t€nElg pcrtcdsat qiraall.

Ia juga mcriwayatlcurnya 6: 39-40 dari AMush SharDad dan 'Affan dari Harnntad dari

'Ashim de,ngan r€dalci )rang sarna sccra+ingkas. Dur juga dari Yahya bin Adam dri
Abu Bakar dri 'Ashim dengan redaksifJilng sama. Dan juga 61 155 dri Rauh dad

Harrrnad dri 'Ashim dcngrr redaksi yang sama. Dur juga 5.' 306 dri AMurahrun
dari Harrnrrn da.i 'Ashim dri Abu Wail dari Abdullah dcngm redalsi ),allg sama.

As-Suyrthi mcngutiPn],a drinya dfd/alrt Ad'Dut 6: 37 ' la b€rkat8, "Df,/tgur satad
yangbagus."

6yri;;$es\turtrJecL6li)j1

Tdsirlb*,tlvlas'ud ,61



JV-.s x. )r4 6. q6 #, Sj ):, UJ V ? G"1

{@#e;Lrb'fi
(D ar, [Ing atlah] l<ctikn l<nrni hadrrpl<an s er omb ongan jin

l<epadmrru ymg mendengml<mt Al Qur'orn, mal<fl-tatlcala
mereka mmghadiri pembacaan [rrya] lalu merel<aberl<ata,

" D iartldh l<firru [ untirrk mendeng arl<mwty a],, t<etika
p emb ac aan telah s ele s ai mer el,a l<emb ali lnp odo l<mrmrry a
[urtatk] memberi peringatan . Merela berlata, uHai l<nun
karni, sesungguhnyal<f,rni talah mendengml<an Kitab [Al

Qtn'anl yorrlg telah diamrril<an sesudahlvhtsa yarlg
memb enml<art kitab.kitab y arlg s eb elurnny a lagi memimpin

lnpda l<cbenaran dq" lnpad" j alan y ang lwus)
(Qs. Al Ahqaaf 1461:20.30)

1062- Ibnu Hambal: utsman bin Umar menceritakan kepada kami,
Yunus menceritakan kepada kami dari Az-zuhi dari 'Ubaidilratr
bin 'Utbah dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa'Rasuiullah SAW Sirsab da,-',Malam' ini aht menginap
untuk membacakan (At Qur'an) kepada bangsa Jin, beberapa
personel dari mereka, di Al Hajun rr(1062) ' '" ':

tw- Al Musnad 6; 25. Syakir mernvonisnya ilha,ify,arernmunqathi'.
Ath-Thabari meriwayatkannya dalamll Jami'26: 2l dart Ahmad bin Abdunatrman

bin Walrb dari pamannya dari Yunus deri Az-Zuhi dari 'Utaidillatr bin Abdullah dari
Ibrru Mas'ud dengan redaksi yang sama. Di dalarnnya disebutkan, "serombongan Jin',
sebagai ganti dari "Beberapa personel dari mereka."

As-Suyuthi mengutipnya dari mereka dalam Ad-Dun 4: 66; dan dari 'Abd bin
Humaid dan Abu Asy-syaikh (dalam Al 'Azhamah). Dan juga dari lb,nu Mardawaih dan
Al Baihaqi (dalamAd-DaIa'rI) dengan redalsi )rang sama.

Ib'nu Katsir mengutipnya dalmt At-Tafsir 7: 275 dai Ath-Thabari. Ia menyebutkan
terpat ini yang termuat dalam llrabar lain 7: 277 yangia kutip dari Ar Baihaqi.

Ar-Razi juga menyebutnya dalamAl Mafabh'|:238 yang termuat dalam }habar lain
yang disebutkan pada surah Al Jin ayat l.

Ibnu Al Jauzi menyebutnya dalam I z-hd 7: 379.

?/.tiirlbnulvlas'ud



1063- Muslim: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Khalid bin

Abdullatr mengabarkan kepada kami dari Khalid dari Abu

Ma'syar dari Alqamah dari.Abdullah, ia berkata, 'Pada malam

Jin aku tidah bersama Rasulullah SAW. Padahal sesungguhnya

alcu sangat ingin bersama beliau (pada saat itu).'(1063)

'*- Shahih-nya l; 333. Ar-Rabi' meriwayatkan dalam,{I Musnad l: 34 dai Abu

'Ubaidah dari Jabir bin Zaid, ia bcrkata' Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa
pada malam Jin Nabi SAW membolehkannya berwudhu dengan minuman yang terbuat

dari anggur. Padahal aku telah mendengar beberapa orang sahabat berkata, "Ibnu Mas'ud
tidak hadir pada malam itu. Orang yang meriwayatkan secara marfii'darinya bohong,

dan Allah lebih mengetatrui hal yang ghaib." Ar-Rabi' juga menyebutnyalagS 2: 54.
Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nyt l: 9 dari Musa bin Ismail dari

Wuhaib dari Daud dari 'Amir dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud, '"Tidak ada seorang pun

dari kami yang bersama beliau."
Al Hakim berkata dalam Al Mustadrak l:269, "Keduanya (Bukhari dan Muslim)

scpakat meirgeluarkan hadits Syu'bah dari Anru bin Murrah dari Abu 'Ubaidalr dari

Abdullah bahwa ia tidak bersama Nabi SAW pada malam Jin." ' :

Ar-Razi menyebutkan dalam Al Mafatih 7r 355 beberapa perbedaan riwayat tentang

kehadiran Ibnu Mas'ud pada malam Jin.

Al Qurthubi mengutipnya dalam Al Ahlcam 16: 213'214 dari Ad-D.araqutfuti,

"Dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud ia tidak hadir bersama Nabi SAW pada malam Jin."
Alqamah bin Qais, Abu 'Ubaidah bin Abdulah dan lain-lainnya juga meriwayatkan

darinya batrwa ia berkata, "Aku tidak hadir pada malam Jin." Ia juga mengutip dari Ad-
Daaquthni dari Abu Muharnmad bin sha'id dari Abu Al Asy'ats dari Bisyr bin IJ
Mufadhdhal dari Daud bin Abu Hindun dari 'Amir dari rAlqmatr bahwa ia berkata

kgpada Abdullah bin Mas'ud, 'Apakah ada salah seorang ffi kftiq yang hadir padh

iialam ketika Rasulullah SAW didatangi dai Jin?" Ia menjawab; "Tidak adi." Ad-
paraqutni berkata, "Sanad hi shahih; tidak yang diperselisihkan tentalrg $a-i!n
piraririnya." Ia juga berkata.' dari Amru bin Murrah, ia berkata' aku bertanya kepada AUu
;Utaid"t,'Apakah Abdullah bin Mas'ud hadir pada malam Jin?" Ia menjawab, "Tidak-'

Al Qurthubi mengutip dari As-Suhaili bahwa mereka berjumlah tujuh jin ..rt

Dikatalon bahwa nama-narna mereka adalah, "Syashir, Mashir, Mansyi, Masl dan'Al
Ahqab. Lima nama ini disebutkan oleh Ib,nu Duraid. Di antara mereka adalatr 'Anru bin
Jabir. Ibnu Salam manyebutrya dari jalur Abu Ishaq As-Sabi'i dari guru-gurunya dari

Ibnu Mas'ud.' Batrwa ketika ia bersama beberapa orang sahabat Nabi SAW, tiba-tiba
tcrdangar angin ribut lalu datang lag angtn ribut yang lebih besar. Ternyata ada ular
yang tewas. Lalu salatr seorang dari kami menyobek jubahnya kemudian mengafani

sebagian tubuh ular tersebut lalu mengUbumya. Pada waktu malam telah gelap'

datangtah dua orang perempuan yang bcrtanyq "siapakah di antara kalian yang telah

mc,ngubur 'Arnru bin Jabir?" I(ami menjawab, "I(ami tidak keiral 'Anru bin Jabir".
Keduurya bcfkata, 'Tika kalian manglrarapkan patrala, maka kalian telatl

menernuk*nya. Ada beberapa Jin kafir yang bcrtarung dengan jin-jin mukmin, lalu

'Anru tewas. Dialah ular yurg loliur lihat. Ia termasuk rornbongan Jin png rncndc,ngar

Al Qrn an dari Nabi Muhannnad sAw lalu ksmbali kepada kaurnn)'a untuk rnentberitan

pcringatan."
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1064- Ibnu Hambal: Ismail menceritakan kepada kami, Daud dan Ibnu

Abu Zaidah Al Ma'na mengabarkan kepada kami, keduanya

berkata: Daud menceritakan kepada karni dari Asy-Sya'bi dari

Alqamah, ia mengatakan: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud,

"Apakah ada di antara kalian yang menemani Rasulullah SAW
pada malam Jin?" la menjawab, "Tidak ada salah seorang dari

kami yang menemani beliau. Tapi kami pernah kehilangan beliau
pada suatu malam. Lalu kami berkata, "Mungkin beliau dibunuh
tiba-tiba atau dibawa perglT apakah gerangan yang beliau
lalrukan?"

Katanya, melanjutkan: Lalu kami menghabiskan malam yang

sangat bunrk ini. Kemudian pada awal pagi -atau: ketika waktu

sahur [sebelum Subuh]- beliau muncul dari arah Hira'. Lalu kami
berkata, "Wahai Rasulullah." Kemudian mereka menceritakan

apa yang terjadi pada mereka. Maka beliau bercabda,, "Ada
seorang dai dart bangsa Jin yang datang kcpadala4 lalu aht
menemui mereka dan mernbacakan (Al Qur'an) lcepada mereka.",

Katanya, melanjutkan: Lalu beliau mengajak kami . dan
memperlihatkan kepadaku bekas-bekas mereka dan dan..bekas

api-api mereka Mereka termasuk golongan Jin pa&lng

Pasir.(1064) . ,.,:i

Ibnu Salam memyebutkan riwayat lain balrwa yang meirgafaninya adatah shalwan
bin Al Mu'aththal.

AI Qurthubi berkata, "I(habar ini disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dengan redaksi yang
sama." Ia berkata.' Tsabit bin Quthbah berkata" "Beberapa orang daturg menemui Ibnu
Mas'ud lalu berkatq 'Ketika kami sedang dalam perjalanan, kami melihat ular yang
berlumuran darah, lalu salah seorang laki-laki dari kami mengambilnya kernudian
mengubumya. Lalu datanglah rombongan lain kernudian bertanya, "siapakah di aniar'a
lolian yang tclah mangubur 'Arru?." Kami bertanya, "siapakah 'Arru?" Mereka
menjawab, "Ular yang kalian kubur di tenrpat anu. Ia terrnasuk satah satu rombongan
yang mendengarkan Al Qur'an dari Nabi SAW. Telah terjadi peperangan antara dua
kelonrpok Jin muslim dengan jin kafir lalu ia terbunuh."

Al Qurthubi berkata, "Khabar ini merupakan bukti bahwa Ibnu Mas'ud fidak ikut
dalampojalanan tersebut dan tidak ikut menguburnya. Wallahu A'lam."t*- Al Musnad 6: 93-94. Di dalanrnya disebutkan tarnbahan t€ntang bekat Jin dan
bekal binatang tunggugan mcreka, yaitu tulang dan kotoran; dan larangan beristinja'
dengan keduanya.
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1065- Al Hakim: Abu Ali Al Hafiztr mertceritakan kepada kami, 'Atdan

Al Ahwazi mernberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az'Zubaii

menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan kepada kami

dari 'Ashim dali.Zirr dari Abdullah, iamengatakan:

Mereka turun mendatangi Nabi sAW ketika beliau sedang

membaca Al Qur'an di Bathnu Nakhlah. Saat mereka mendengar,

Ht SE (Merelu berkata: "Diamlah kamu (untuk

menitdengarkannya)" merela mengatakan, "Diamlah!'" Mereka

berjumlah sembilan, salah satunya bernama Zauba'ah' Mal€

{l"h 'Az.za Wa,IaIla menurunkan ayat: ;57!i'ifr8 $LTiJ|='b
-tj-"fi 

6g :tp 61 l,tJt -€,;; i (Dan [IngattahJ trctitm

trami hadaptcan serombongan iin kepadamu yang mendengarkan

Al Qur'an, malu tatlrala mereka menghadiri pembacaan fnya|

lalu merekn berkata,

menden garkanny al" ) samPai

"Diamlah kamu [untuk
,# ,* (kesesatan yang nyata.)

(3Zlttooo

Banyak hadits yurg diriwayatkan dalam bab ini. Muslim meriwayatkan dalam

shahih-iya l: 332-3i3 oa; rr{*rannnaa bin Al Mutssrna dari Abdul A'la dri Daud dari

'Amir dari 'Alqamah dengur redaksi )'ang sama' Dan juga dari Ali lin Hujr As-Sa'di

dari Ismail bin ibrahim dari Oaud dengan surad ini. Dan juga dari Abu Bakr bin Abu

Syaibah dari Abdullah bin Idris dari Daud dari Asy-Sya'Ui dari elaJnltt 
-

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalamsiaiih-nyt12: l4l-143 dri Ali bin Hujr dari

Ismail bin lb,ralrim dengan redal$i yang sama. Abu Isaberkata,"Hasutsluhih-"
Ibrnu Ihtsir mengrrtipnya dalut At-Tafsir 7: ?il$275 dari Ahmad dai Ismail bih

Ib,rahim dengan sana&rya. Dan juga dari Muslim dari Ali bin Hujr dengror redatrsi png
samq dan dari Mutrarmnad bin Al Mutsurna dengm sura&tya.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6; l4l dari Ismail bin Abdul Qahir
dari AMuichaffar bin Muhammad dari Muhanrnad bin Isa Al Jaludi dri Ibralrim bin

Sufyan dari Muslim bin Al Hajjaj dari Muhanrnad bin Al Mutsanna dengrr sanadnya. Ia

juga meiryebutkan riwayat Muslim dari Ali bin Hujr.- - 
IbmuAl Jauzi menguhpny'a dalamlz'7ad7:388 dari Muslim dari Alqamah'

As-suynthi mcngrrtipnrra dalun Ad-htft 6: 4445 dari 'Abd bin Hgmaid, Ahmad,

Muslim dan At-Tirmidzi dari Alqamah.
Al Qurthubi meriwayatkumyt dtrJlarn Al Ahlcam 19: 3 pada surah Al Jin ayat I dari

'Amir Asy-Sya'b|dari Alqamah delrgan rcdalsi )'ang sama.
,*t- MtsndrakZ: 4S6.Iamcnilainya Shahih &n dipertuat oleh Adz-Dzatrabi.

As-suyrthi margutipnp &rinya ddunAil-Durr 6: 44; dur dri Ibnru Abu Syaibah'

Ibmu Manii. tb'nu Uaraiwaih, Abu Nu'aim dm Al Baihaqi (bersarna-sarna dalam Ad-

Dala'il).
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1066- AI Bukhari: 'Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepadaku, Abu

Usamah menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada

kami dari Ma'n bin Abdurrahman, ia berkata: Aku mendengar

ayahku berkata: Aku bertanya kepada Masruq, "Siapakah yang

memberitahukan kepada Nabi SAW tentang Jin-Jin tersebut

ketika mereka mendengarkan Al Qur'an2" Ia menjawab, Ayahku

-)xakni Abdullah- menceritakan kepadalru bahwa yang

memberitahukan kepada beliau adalah sebuah pohon.'(1065)

1067- Ibnu Hambal: Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Abu

'Umais 'Utbah bin Abdullah bin 'Utbah bin Abdullah bin Mas'ud
menceritakan kepadaku dari Abu Fazarah dari Abu Zaid Maula

'Amru bin Huraits Al Makhzumi dari Abdullah bin Mas'ud, ia

mengatakan:

Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 7: 2'13 dari Abu Bakar bin Abu Syaibah
dari Abu Ahmad Az-Ztba;m dengan redaksi yang sama. Ia jqga meriwayatkannyaT:280
dari SuSan At-Tsauri dari 'Ahsim dwi Zirr dari Ibnu Mas'ud, *Mereka berjumlah
sembilan, salah satunya Zauba'ah. Mereka mendatangi beliau dari pangkal pohon
korma."

Al Qurttrubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 16: 215-216. Az-Zamakhsyari
menyebutkannya dalam l/ Kasysyaf 3: 450. Ibnu Hajar me,ngeluarkannya dalam Al Kafi:
150 dengan riwayat Al Hakim.

'*- Shohih-nya 5: 46. Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya l; 333 dari
Sa'id bin Muhammad Al Jarmi dan Utaidillah bin Sa'id dari Abu Usamah dari Mis'ar
dari Ma'n dari ayahnya dari Masruq dengan redaksi yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya dari keduanya dalam At-Tafsir 7 : 274.
As-Suyuthi juga mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Durr 6: 44, dan dari Ibnu

Mardawaih.
Al Qurthubi mengutipnya dalamAl Ahlram 16:216 dari Muslim.
Ar-Razi menyebutkan arti ini dalam Al Mafatih 8: 238 pada surah Al Jin ayat I yang

termuat dalam atsar berikutnya, dengan redaksi.' Dalam riwayat lain disebutkan: Lalu
mereka bertanya kepada Rasulullah SAW? "Siapakah Anda?" Nabi menjawab, *Alar

adalah Nabi Allah." Mereka bertanya lagi, "Siapakah yang menjadi saksimu atas
pern)rataanmu?" Beliau menjawab, "Pohon ini, kemailah wahai pohon." Maka pohon
tersebut datang dengan menyeser rantingnya hingga berdiri tegak di hadapan beliau. Lalu
beliau bertanya, "Kesaksian apa yang akan luu berilan kepadaht?" Pohon tersebut
manjawab, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullatr." Nabi bersabda, "Pergilah
engl<au!'Maka pohon tersebut kembali ke t€rnpahya semula ...."

Al Qurthubi juga meriwayatkannya dalam Al Ahlum 19: 4-5 pada ayat yang sama.



Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di Mekkah dan

beliau bersama beberapa omng sahabatnya, beliau bersaMa,

"Hendaklah ihtt bersamalat salah seorang dari kalian, dan

jangan sampai yong ilatt bersamaku orang yang dalam hatinya

masih ada kecurangan mesH sebesar zarrah."

I(atanya, melanjutkan: Idalca aku berdiri bersama beliau. Lalu

aku keluar bersama Rasulullah SAW, dan ketika lcami sampai di

dataran tings Meldcah, aku melihat rombongan yang sangat

banyak.

Katanya, melanjutkan: Ialu Rasulullah SAW menggaris untukku

suatu garis lalu bersabda,"Berdirilah disini sampai alat datang

lagi kepadamu."

Katanya, melanjutkan: Maka aku pun berdiri, dan Rasulullatr

SAW berjalan menghampiri mereka. Mal<a kulihat mereka

berlompatan menghampiri beliau.

Katanya, melanjutkan: Maka beliau menghabiskan sernalam

suntuk bersama mereka hingga beliau datang kepadaku pada

waktn fajar. L,alu beliau bertanya kepadaku, "Kamu tetap berdiri,

wahai lbnu Mas'ud?'? Katanya: Aku me,njawab, "Wahai

Rasulullah, bukankatr Anda telah bersabda kepadaku, 'Berdirilah

sampai aht datang kcpadarnu'.

I(atanya, melanjutkan: Kernudian beliau b€Nabda kepadalru,

"Apakah kamu masih Wrrya wudhu? ...." Ketika beliau b€rdiri

hendak shalat, dua orang Jin mendatangi beliau lalu berkat4

"Wahai Rasulullah, kami ingin Anda menjadi imam kami dalam

shalat."

Katanya, melanjutkan: Maka Rasulullah SAW menytruh

keduanya berbaris di belakangnya lalu beliau shalat meirgimami

kami.
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Setelah beliau selesai aku bertanya, "siapakah mereka, wahai
Rasulullah2" Beliau menjawab, "Mereka adalah bangsa Jin yang
mengadulun masalah mereka kepadaku...."(l 067)

'n'- Al Musnad 6: 11.,7-178. Syakir memvonisnya dha,iflmanAbu Zaid Maula
Anru bin Huraits maihul. Atsar kelanjutannya adalah t€mtang larangan beristinja' deirgan
tulang dan kotoran, dan bsrwudhu dengan minuman anggur. Dalam masalah ini telah
diriwayatkan banyak hadik. Ia juga meriwayatkannya 6i 165 dari Abu sa'id dari
Hamriad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari ALu Rafi; dari Ibnu Mas'ud secara ringkas
sekali, dengan redaksi,' Rasulullah SAW pada malam Jin membuat garis di sekelilingnya.
Salah seorang dari mereka datang seperti sekurnpulan pohon korma. Beliau lalu bersabda
kepadaku, "Jangan beranjak dari tempatmu." Lalu beliau membacakan kepada mereka
Kitab Allah 'Azza Wa Jalla. Ketika mereka melihat serombongan malhluk, beliau
bersabda, " Sepertinya itulah mereka." Syakir men llainya shahih.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan redaksi yang sama dalam Al Jami'26: 20-21
dari Bisyr dari Yazid dari sa'id dari Qatadah, t€Nrtang firman Allah SWT, "Daz
(Ingatlah) lretilra kami hadapkan serombongan jin kepadamu", Ia berkatq "Disebutkan
kepada kami batrwa mereka didatangkan kepada- beliau .dari Ninewa." Katanya,
melanjutkan.' Nabi SAW bersabda, "sesunggu.hnya aht disunth untuk membacakan Al
Qur'an lcepada bangsa Jin, siapakah di antara kalian yang ingin ilwt denganht?" May,a
mereka diam. Lalu beliau menawarkan lagi kepada mereka dan mereka tetap diam.
Kemudian beliau menawarkan lagi yang ketiga dan mereka tetap diam. Maka seorang
laki-laki berkata, "wahai Rasulullatr, Anda adalah seorarig pernimpin." Lalu Ibnu
Mas'ud ikut dengan beliau. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke jalan perbukitan yang
bernamaAl Hajun.

K,qtanya melanjutkan; Lalu Rasulullah SAW mernbuat garis untuk Abdullah agar ia
tetap berada di tenrpatnya.

Katanyg melanjutkan: Maka aku pun berada di tempat tersebut dan aku melihat
makhluk-malirluk seperti bunmg elang yang berjalan dengan mengepakkan sayapnya.
Aku juga mendengar suara sangat gaduh hingga aku khawatir akan Rasulullah SAW.
Kemudian beliau membaca Al Qur'an. setelah beliau kembali, aku bertanya, "wahai
Nabi Allatr, suara gaduh apakah yang aku dengar?.,' Beliau menjawab, *Mereka

berlatmpul lcepadalu untuk mengadukan rekan merelu yang teriunuh, lalu aht
memutuskan hulantnya secara benar." Ia juga meriwayatkannya dari Muhammad bin
Abdullah bin Abdul Hakam dari Abu Zur'ah wahb bin Rasyid dari yunus dari Ibnu
syihab dari Abu utsman bin syabbatr Al Khuza'i dari Ibnu Mas'ud, dengan redaksi..
Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya di Mekkah, "siapa di antara kalian
yang ingin menghadiri acara Jin malam ini, ia bisa ilai." Temyata tidak ada seorang
pun dari mereka yang hadir selain aku.

Katanya, melanjutkan; Maka kami pun pergi dan ketika kami sampai di datarirn
tinggi Mekkah, Nabi membuat garis untukku dengan kahnya lalu menyuruhku duduk.
Kemudian beliau beqjalan lalu berdiri dan mulai membaca Al eur'an. Maka beliau
dikerumuni jumlah yang sangat banyak yang menghalangi antara aku dan beliau
sehingga aku tidak mendengar suaranya. Kemudian mereka bubar seperti beq'alannya
awan hingga hanya tersisa beberapa Jin saja. Beliau selesai menjelang waktu fajar lalu
baanjak ketika kondisi strdah terang. Lalu beliau mendatangiku dan bertanyra, ,,Apa yang
dilalatl<an rombongan Jin tadf!" Aku menjawab, *Itulah mereka, wahai Rasulullah.;'
Maka beliau morgambil tulang atau kotoran (tinja) atau tengkorak lalu mernberikannya
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kepada rnereka sebagai bekal. Kemudian beliau melarang seseoftrng menggunakan

kotoran atau tulang. Dan juga dari Ahmad bin Abdunahman bin Wahb dari pamannya

Abdullah bin Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama. Dan juga
dari Ibnu Abdul A'la dari Ibnu Tsaur dari Ma'tnar dari Yahya bin Abu Katsir dari
Abdullah bin Annu bin Ghailan Ats-Tsaqafi batrwa ia berkata kepada Ibnu Mas'ud,
"Diceritakan kepadaku bahwa engkau bersama Rasulullah SAW pada malam ketika
utusan Jin datang kepada beliau." Ia meirjawab, "B€,tlE." Ia bertanya lagi, "Bagaimana
ceritanya?" ...., maka ia manyebutkan kisahnya seluruhnya. Ia menyebutkan batrwa Nabi
SAW mernbuat garis untulnya dan berkata, "Jangan bergeser dai tempatmu ...." la
menyebutkan bahwa bsnda seperti asap hitam menutupi Rasulullah SAW sehingga ia
(Ibnu Mas'ud) ketakutan tiga kali. Kemudian menjelang Subuh Rasulullah mendatangiku
lalu bertanya, *Apaluh lumu tidd?" Aku menjawab; "Tidak, demi Allah. Sungguh aku

berniat meminta tolong kepada orang-orang agar aku mendengarmu menghalau mereka

dengan tongkatmu. Anda mengatakan, *duduklai." Nabi bersabdq "Seandainya kamu
keluar (dari garis), aku tidak menjamin sebagian dari mereka tidak akan menyarnbarmu."
Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu?" Ia menjawab, 'Ya, aku

melihat laki-laki hitam memakai pakaian putih." Nabi bersabda, "Mereka adalah Jin
Nashibin yang meminta belul kepailaht " Dan juga dari Ibnu Abdul A'la dri Ibnu Tsaur
dari Ma'mar dari Qatadah dengur redaksi yang sama secara ringkas. Setelalmya
disebutkan, *Ketika Ibnu Mas'ud tiba di Kufatr, ia melihat Az-Zuth, yaitu kaum yang
tinggi hitam dan mdmbuatnya takut." Ia berkata, "Menyingkirlah kalim." Maka
dikatakan ke,padanya, "Msreka adalah kaum Az-Zuth." Maka ia b€rkat4 "Alangkah
miripnya mereka dengan rombongan Jin yang datang kepada Nabi SAW."

Al Hakim meriwayatkannya dengan redalsi )rang sama dalam Al Musta&akZ: 503-
504 pada awal surah Al Jin dari Abu Al Husain ubaidillah bin Muharnrnad Al Baltfii
(dari kitab (tulisan) aslinya) dari Abu Ismail Muharrnad bin Ismail As-Sullami dari Abu
Shalih Abdullah bin Shalih dari Al-Laits bin Sa'd dari Yunus bin Yazid.dari Ibnu Syihab
dari Abu Utsman bin Syabbah Al Khuza'i -seorang lakiJaki Syam- dri AMullah bin
Mas'ud seperti hadits riwayat Ath-Thabari dari Muharnrnad bin Abdullah bin Abdul
Hakam. Al Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkm oleh imam-imam yatg tsiqah dri
seorang laki-laki yarl,gMajhul (tidak diketattui identitamp) dari Abdullah bin Mas'ud."
Adz-Dzatrabi b€rkata, "Shahih mcnurut scgolongrr ulanl."

Al Baghawi rrreriwayatkann),a ddarn Al Mo'alim 6r l4l dengur redaksi yrrg
panjmg.

Az-Zamaktrsyari rnm),cbutt)ra dalam Al lksysd3; 450451.
Ibnu Hajar bcrkata dalam Al tr(afi; 150-151, 'Aku tidah rnarcmukm rcdalcsinya

sccara langlop dalam satu bentuh tapi yarg kutanuksr terpisah-pisah." Ia rnanyebutkan
riwayat-riwayat; Ath-Thabui dri jalw Qataddr, Al Hakinl Ath-Thabuani, Ad-
Daraquthni dari jahn Abu Utsnran bin Syabbah Al Khuza'i, Afi-Thabri dri riwayat
Anru bin Ghailan Ats-Tsaqafi, dan Ibnu Abu Hatim dari riwayat Il<rintah.

Ib,nu Al Jauzi meriwayatkann),a ddam Az-hd 7; 388-389 dui Qatadah sccra
ringkas. Ia menyebutkan riwayat Ib,nu Mas'ud bahwa merelo bcrjumlah scrnbilan.

Al Qnrthubi meriwayatkrrnya ddam Al Ahkam 16:2ll-213 dcngru rcdalsi ng
panjang. Ia berlota: Ma'mar meriwayatkan maloramya dari Qatadah dan Syr'bah dari
Ibnu Mas'ud. Tapi dalam haditmp tidak disebutkan minuman dri Jus korma. Ia
menyebutkan riwayat Abu Ulsnran An-Nahdi bahwa Ibnu Mas'ud rncliha Zth lalu
berkata, ':Aku tidak mclihat yang s€rrupa dcngan mercka selain Jin pada rnalam Jin"' Ia
mengulnrg dengan malsta )rang sama 19; 3-4 pada $rah Al Jin ayat l.

Tdsir lbulvlas'ud f:-iill



-l
i

Ar-Razi meriwayatkan makna yang sama dalam lt Mafarih 8.. 238 pada alat ymg
sama.

Ibnu Katsir memgufipnya dalam At-Tafsir 7: 275-216 dari Ath-Thabari dari Ahmad
bin Abdurrahman bin Walrb. Dan juga dari Ath-Thabari dari Muhanrmad bin Abdullah
bin Al Hakam. Dan juga dari Al Baihaqi (dalam Ad-Dala'il) dari hadits AMullalr bin
Shalih -seketaris Al-Laits- dari Al-Laits dari Yunus. Dan juga dari Ishaq bin Ralrawaih
dari Jarir dari Qabus bin Abu ZJrabyut dari ayatrnya dari Ibnu Mas'ud. Dan juga dari Al
Hafizh Abu Nu'aim darijalur Musa bin 'Ubaidah dari Sa'id bin Al Harits dari Abu Al
Mu'alla dari Ibnu Mas'ud. Dan juga dari Abu Nu'aim dari Abu Bakar bin Malik dari
Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya dari 'Affan dan Ilaimah dari Mu'tamir
dari ayahnya dari Abu Tamimah dari Amru -ia bcrkxa.. mrmgkin ia mcngatakan.. Al
Bakali; ia mernccritalannya dari Armu dari Abdullatr bin Mas'ud deirgan redaksi yang
sama. Ibnu Katsir berkata, "Ia menyebutkan hadit.snyg dengan redaksi yang panjang dur
smgal ghlrib." Dan juga dari Ath-Thabani dari Ibnu Abdul A'la dari Ibmu Tsaur dari
Ma'mar dari Yahya. Dan juga dari Al Hafiztr Abl Bakar Al Baihaqi dari Abu
Abdurrahman As-Sullami dan Abu Nashr bin Qatadatr dari Abu Muhammad Yahya bin
Manshur Al Qadhi dari Abu Abdullah Muharrrnad bin Ibrahim Al Busyanji dani Rauh
dari Shalah dari Musa bin Ali bin Rabalr dari ayahnya dri Abdullah bin Mas'ud deirgan
redaksi yang sama. Ia menambahkan.' Ia berkata.' Pada keesoksr harinya aku
mengatakanr "Aku akan mernberitahukan apa yang kuketahui tentang Rasulullah SAW
(pada malam Jin)." Katanya melanjutkan; Maka aku pergl dan melihat ternpat menderum
60 onta." Hadits pertamanya adalah, "Rasulullah SAW mernintaku untuk ikut bersama
beliau. Beliau bersabda, "Serombongan Jin -15 Bani ll*wah dan Bani 'Am- datang
kepadalw pada malam ini lalu aht membaialant Al Qur'an pada mereka...." Dan juga
7:278 dari Ahmad bin Hambal 4ari Abu Sa'id. Dan juga dari Ibnu Abu Hatim dari Abu
Abdullah Azh-Zhahrarri dari Hafsh bin Umar Al 'Adni dari Al Hakam bin Aban dari
Ikrimalr, t€ntang firman Allah, "Dan (Ingatlah) lcetika lami hadapkan serombongan jin
kcpadamu." Ia berkata" 'Mereka bajumlatr 12.000 Jin yang datang dari jazirah Mosul. Ia
menyebutkan hadits seperti riwayat Ahmad dari Abu Sa'id." Dan juga 7; 279 dari Ibnu
Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dengan redalai
riwayat Ath-Thabari dari Bisyr.

Ibnu Katsir berkata" 'Tahu-jalur riwayat ini meirunjulckan bahwa Nabi SAW pergi
menemui bangsa Jin secara sengaja lalu membacakan Al Qur'an kepada mereka. Bisa
juga ditafsirkan bahwa mereka memdangarnya lalu mereka datang kepada Nabi SAW;
seperti riwayat Ibnu Mas'ud yang menycbutkan bahwa ia berada jauh dari mereka ketika
Nabi berbicara dengan me,reka." Ia juga mengutipnya 7: 283-284 dengan redaksi yang
sangat panjang dari Al Hafidr Abu Nu'aim (dalam htab Dalail Att-Nubuwwai) dari
Sulaiman bin Ahmad dari Muhammad bin 'Abdat Al Mishshishi dari Abu At-Taubah
Ar-Rabi' dari Nafi' dari Muawiyah bin Salam dari Zaid bin Aslam dari Abu Salam dari
orang ),ang menceritakan kepadanya dari Armtr bin Ghailan Ats-Tsaqafi. Redaksi
awalnya adalah: Aku mcnernui Abdullah bin Mas'ud lalu berkata kepadanp,
"Diceritakan kepadaku batrwa engkau bercama Rasulullatr SAW pads malam ketika
rombongan Jin datang kcpada beliau." Ia menjawab, 'Ya." Aku berkata lagi,
'Ceritakanlah kepadaku bagaimana kisahnya." Ia menjawab, "Masing-masing lakiJaki
Ahlush Shuffah dibawa orang yang yang hcndak menjamunya makan malam. Tapi aku
dibiarkan dan tidak ada seorang pun ),ar-rg membawaku. Lalu Rasulullatr SAW
melewatiku ...." Ia mcnyebutkan batrwa ia dibawa Nabi ke rumah Urnrnu Salamalr, tapi
beliau tidak meirdapatkan makan rhalam, lalu beliau kcrnbali ke masjid, lalu ada budak
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1068- Ibnu Hambal: Abdunazzaq menceritakan kepada kami, ayahkl

mengabarkan kepadaku dari Mina' dari Abdullah bin Mas'ud, ia

mengatakan:

Aku bersama Nabi SAW pada malam ketika rombongan Jin

datang kepada beliau. Setelah beliau selesai, beliau bernapas.

Maka aku bertanya, "Ada ada denganmu?" Beliau menjawab,

" Aht diberitahu akan kcmatianht r{l06E)

perempuan yang mengirimkan (makanur) kepadanya, Kemudian keduanya pergr ke

Baqi' Al Gharqad. Lalu ia menceritakan kisah psrtempuan Nabi dengan bangsa Jin.

Ibnu IGtsir berkata, *s1rud ini sang;il gharib, tapi ada laki-laki yang tidak jelas dan

tidak disebutkur namanya."t*- Al Mttsnad 6: l44.Ibnu Katsir mengutipnya drinya ddam AbTafsir 7: 277^

278. Ia berkata, "Demikianlah yang aku lihat dalam lI Musnad seqraringkas. Al Hafizh

Abu Nu'aim meriwayatkannya (dalam kitabnya Dala'il An-Nubuwwah). Ia berkata:

Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub mc,trceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim

menc€ritakan kepada kami, Abu Bakar bin Malik menc€ritakan kepada kami, Abdullatr

bin Ahmad bin Harnbil menceritakan kepada kami, ayahku menc€ritakan kepada kami,

keduanya berkata. Abdurrazzaq menc€ritakan k€pada kami dsri ayalmya dari Mina' dari

Ibnu Mas'ud, ia berkata.' Alu bersama Rasulullah SAW pada malam ketika rombongan

Jin datang kepada beliau. Lalu beliau bemapas. Maka aku bertanp, "Ada apa denganmu,

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aht diberitahulun alcot kenatianlat, wahai lbnu

Mas'ud." Maka aku berkata, 'Pilihlah pe,nggurtimu!" Beliau bcrtanya "Sdapc?" Aku
mc,njawab, 'Abu Bakar." Lalu beliau terdiam. Kemudian setelah satu jam beliau

bemapas lagi. Maka aku bertanp, "Ada apa deng;anmu wahai Rasulullah? demi ayah

dan ibulu." Beliau menjawab, 'Alo diberitahu akan kernatianlo." Aku berkata,

'?ilihlah penggantimu." Beliau bertanp' "Siapa?'Alar menjawab, 'tlmar." Kemudian

bcliau diurU lalu setelatr sa$ jarn bcliau bernapas lagi. Maka alcr.r bertanya, "Ada apa

denganmu?' Beliau meirjawab, uAlu diberiahu abn kastiaa&u." Aku berkata,

'filihlah pemggantimu.' Beliau bert6ya' "Siapa?" Alar me,lrjawab,'"Ali bin Abu
Thalib.. Maka Nabi SAW bcrsabdg *Derr.i Dzat yang jiwalu berada di tangan-Nya;

seanfuiryn merelca mentaatinya, mereka pasti alwt mas* surga sa nuanya."

Hadits ini sangat gharib, bahkm lcbih tep* dikatalon ndak Mahfuh. Kalaupun

Shahih, maka ini terjadi setclah mcreka datang kepada beliau di Madinah .... Abu

Nu'aim juga meriwayatkann)"a dsri Ath-Thabarari dari Muhanunad bin Abdullah Al
Hadhrami dari Ali bin Al Husain bin Abu Burdah dri Yatrya bin Sa'id Al Aslami dari

Halt bin Strubaih dari Sa'id bin Maslamah dri Abu Murra,lr Adr-Shan'ani dari Abu

Abdullalr Al Jadali dari Ibnu Mas'ud. Ia nrnycbutkarmya dm mcnuturkur kisah

pcmilihar pengganti (khdifah) bcliau. funad ttti srurtgil gharib dut asing."
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m.crccfin buah.bu.ohmr...) (er. Muhamm ad l+il: 6)

1069- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Abu Sa,id AI Asyaj
menceritakan kepada kalni, waki' menceritakan kepada kami
dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq, ia
berkata: Abdullah berkata, "sungai-sungai surga memancar bukit
misik."(106e)

'w- Ta6ir7:29s.

TCsfulftrmtly'ras'ud



$t#!*,W;fi-,vffi "^aai:iii;ysrh,fS\

{@;ii;t"ri:'s;
'a#5

(Malra fidaklah yang msela b,tnggu.fitng;gu rrlr,r/lainlwnhmi

kiamat [y aiar] l<edaunganrry o l<epafu msela dengan tiba'
tiba, l<arena sesnngguhnya |rzlah danrry tmrdt't4ndmty a.

Malrr. apal<nh taedalmyabosl nrr:el<tl<csailmort nsela iat
apabilakiamat sudah datans?) (Qs. Muharrmad [47]: 18)

1070- Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, Al .A,'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Wail, ia berkata: Aku duduk

bersama Abdullah dan Abu,Mr:", lalu keduanya mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda, ,g;jr W Jfr $$ 'gf"lt eu- ,fr.'t t

.piir ,jd et?, 6j :CIi ,is .tA, A'Frt Ct W eit
(Sesungguhnya mmjelang datangnya hari Kiamat akan ada hari-

hari dimana kebodohan (dalam ilmu agama) meraialela dan ilmu

dicabut, dan akan banyak terjadi Al Had.Y'atarrya' melanjutkan:

Maka kami berkata, "Apakah Al Hari itu?" Beliau me,njawab,

"Pembunuhon3(tuto)

'oo- Al Musnad 5:257.Ia juga meriwayatkurnya 5; 312 dari Abu An-Nadhr dari

Al Asyja'i dari Sufyan dari Al A'nusy dengan rcdalGi yulg s8na. Di dalanmya

disebutkan, "Fihinna" sebagai gurti dari "Fihd'. Dur juga 5: 323 &ri Muawiyah bin

Armu dri zaidsh dari Al A'masy dari spqiq dcngan redalGi ),ang ssrna- Dan juga 6r

149 dari Husain bin Ali dari Zsidah da'i Sulaiman dari Syaqiq dcngrt redaksi yang

sama. Dan juga 6.. 106-107 dg.i Muhanrmad bin Ja'fr dri syr'batr dari washil dari

Abu Wail dari Abdullah. Ia berkata'Alu menduga ia meriwayatkannyawxtnarfu' ....

Ia ragu disini. Kemudian ia menisbatkan Afsir lI Harj kqayla- Abu Musa, "Abu Musa

berkata" 'Al Harj dalam bahasa Ethiopia adalatr penrbrmuhur."

Al Bukhari meriwayatkann)'a dalam Shahih'nya9: 4849 dari 'LJbaidillah bin Musa

dariAlAlmasydariSyaqiqdeirganredaksi)'angsama'Iame'nisbatksrseluruhhaditsini
kepada Abu Musa. Ia juga meriwayatkannya dari Qutaibah dari Jarir dari Al A'masy dari

Abu Wail. Dan juga dari Muharnnrad dri Ghundar dal.i Syr'bah dari Wasldl dari Abu
Wail seperti hadits Ahmad dari Mnharmnad bin Ja'far. Penyusrm Fahras Al Butttari
menisbatkan hadits ini kepada Abu Musa, bulan kepada Ibnu Mas'ud. Lihat atsar 1075.

Muslim meriwayatkannya dalarn shahih-nya 4: 2056-2057 dari Muharnmad bin

Abdullah bin Numair dari ayahnya dan Wski' dari Al A'masy dan dari Abu Sa'id Al
Asyaj dari waki, dari Al A'masy dari Abu wail deirgan rcdaksi yang sarn8. Ia juga
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l07l- Ibnu Hambal: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada

kami, Basyir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Sa5rar dari Thariq bin Syihab, ia berkata: Ikmi bersama

Abdullah ..., lalu ia menuturkan, Dari Nabi SAW, 'rtJi'#.ltt

{: 91u,At,P.#b i!t'*l,* O)*,'rj1i *er, Fl)s *ut
yit :*i|F, ttp 'oqi 

,rly istisi pr;llr (Sesungsuhnya

menjelang hari Kiamat akan ada salam khusus, menjamurnya

perdagangan [bisnis merajalelal hingga perempuan membantu

suaminya berdagang [mencari naJluhJ, ter?utusnya silatunahim,
lr.esaksian palsu, menyembunyikan kesaksian yang benar, dan

munculnya pena fiahirnya media cetak dan eleHroni{T.Qut)

meriwayatkannya dari Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr dari Abu An-Nadhr
dari 'Ubaidillah Al Asyja'i dari Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wail dangan redaksi
yang sama. Dan juga dari AI Qasim bin 7-akaiya dari Husain Al Ja'fi dui Zaidah dari
Sulaiman dari Syaqiq dengan redaksi )4ang sama.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-aya 2: 1345 dari Muhanrmad bin
Abdullah bin Numair dari ayatrnya, dan Waki' dan dari Al A'masy dari Syaqiq dengan
redaksi yang sama.

As-Suyuthi mengutipnya dari mereka dalamAd-Dun 6: 51.

'''- Al Musnad 5'. 333. Ia juga meriwayatkannya 6:35-36 dari Yahya bin Adam
dari Baslr Abu Ismail dari Sayyar Abu Al Hakam dari Thariq dengan redaksi yang
sama secara ringkas, sampai "Terputusnya silafuiratrim." Dan juga 5: 326 dari Abu An-
Nadhr dari Syarik dari 'Ayyasy Al 'Amiri dari Al Aswad bin Hilal dari Ibnu Mas'ud
secara ringkas, dengan redaksi, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah
seseorang mengucapkan salam kepada orang lain yang mana ia tidak mengucapkan
salam tersebut kecuali untuk berkenalan." Dan juga 51 242-243 dari Ibnu Numair dari
Majalid dari 'Amir dari Al Aswad bin Yazid dengan redaksi yang sama. Di dalanmya
disebutkan, "Salam untuk berkenalan." Syakir menilainya hasan.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mtutadrak4j98 dari Ali bin Muhammad bin
'Uqbalr Asy-Syaibani (di Kufah) dari Ibratrim bin Ishaq Az-Znhi dari Abu Nu'aim dari
Basyir bin Sulaiman Al Mua&dzin dari Sa1ryu Abu Al Hakarn dari Thariq bin Syihab
dengan redalsi yang sama tanpa, 'Munculnya. pena." Ia menilainya shahih dan diperkuat
oleh A&-Dzahabi.

Ia juga meriwayatkannya 4: 445 dari Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdullah
At-Tajir dari As-Surri bin Khuzaimatr dari Abu Nu'aim dari Basyir dengan redaksi yang

sama secara ringkas. Di dalarmrya disebutkan.' Dan sampai seseorang keluar dengan
membawa hartanya ke seluruh penjuru bumi lalu ia pulang dengan memgatakan, "Aku
tidak mendapat untung sama sekali." Dan juga 4; 446 dari Ali bin Hamsyad AI 'Adl dari
Ismail bin Ishaq Al Qadhi dari Arnru bin Maranq dari Syu'bah dari Hushain dari Abdul
A'la bin Al Hakam -laki-laki Bani 'Amir- dad Khadjah bin Ash-Shalt Al Burjumi dari
Abdullah dengan redaksi yang sama secara ringkas. Di dalamnya disebutkan, "Sarnpai
kuda dan perempuan mahal lalu menjadi murah dan tidak akan mahal lagi sampai hari
Kiamat." Al Hakim menilainya shahih, tapi Adz-Dzahabi menilainya mauquf. Dan juga
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lo72- Muslim: Abu Bakar bin Abu syaibah dan Ali bin Hujr

menceritakan kepada kami, keduanya dari Ibnu 'ulayyah

(redaksinya riwayat Al Bukhari), Ismail bin Ibrahim

menceritakan kepada kami dari Ayytrb dari Humaid bin Hilal dari

Abu Qatadatr Al ,Adwi dari Yusair bin Jabir, ia mengatakan:

Angrn merah pernah melanda Kufah, lalu seorang laki-laki

datang dan langsung mengucapkan, "wahai Abdullah bin

Mas'ud, telatr datang hari kiamat."

I(atanya, melanjutkan: Maka Abdullah duduk dengan bersandar,

lalu ia berkata, "sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi sampai

warisan tidak dibagikan dan seseorang tidak suka dengan

pembagian ghanimah." Kemudian ia memberi isyarat dengan

tangannya (dan menunjuk ke arah Syam). Lalu ia berkata,
..Musuh bergabung untuk (menghancurkan) ofimg-orang Islam,

dan orang-orang Islam bergabung untuk (menghancurkan)

mereka." Aku bertanya, 'Yang Anda maksud Romawi?" la

menjawab, "Ya, dan akan terjadi pePerangan yang sangat

dahsyat. orang-orang Islam akan mengirim kompi pasukannya

untuk menghadapi kernatian dan menslaratkan agar mereka tidak

kembali kecuali menang. Maka terjadilah pertempuran hingga

malam hari, lalu masing-masing kubu berlindung; masing-masing

tidak ada yang menang sementara kompi pasukan binasa.

4: 524 datiAbu Bakar Ahmad bin Kamil Al Qadhi dari Ahmad bin Sa'id Al Jamal dari

Wa}rb bin Jarir dari S1,u,ba}r dari Hushain dari Abdul A'la bin Abdul Halom seperti

hadits sebelunrrya, dengan redaksi awalnyar "sampai masjid-masjid dijadikan jalan-

jalur." Ia meirilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi'

As-suyrthi mengutipnya dari keduanp dE/lam Ad-Dun 6: 55; dan dari Bulhari

(dslrrrn /tl idob Al iufri4-. Dan juga dari Al Hlhm saja dc,ngan riwaya! yang terakhir.

banluga dari Ibnu uaraawaitr dan Al Baihaqi (Dalam syt'ab ,41 Iman) dorgan redaksi,

"serimiguhnya di antara tanda-tanda (akan datangnyz) han 
-kiamat 

adalah seseorang

lewat il- dalam masjid tapi tidak shalat dua rakaat di dalanmya, seseorang tidak

mengucaptcan salam icecuali kepada orang yang dikenalny4 anak kecil mengirim surat

kep"?; oramg tua karena kemisicinannya, orang'orang yang bertelanjang kaki dan tidak

Uetpatcaian ierta menggembala kambmg bermegah-megahan dalam mendirikan

b;'g*- tinggi (orang-iiskin menjadi kaya mendadak)." Dan juga 6: 53 dari Ibnu

tvfarlawaih ailgan *.to,a yang sama. Di dalamnya disebutkan, "Dan sarnpai pedagang

pergi ke negeri yang subur (negaraberkembang) tapi tidak mendapatkan sisa."
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Kemudian orang-orang Islam akan mengirim kompi pasukannya

untuk menghadapi kematian dan meirsyaratkan agar mereka tidak
kembali kecuali menang. Maka terjadilah pertempuran hingga

malam hari, lalu masing-masing kubu berlindung; masing-masing

tidak ada yang menang sernentara kompi pasukan binasa.

Kemudian orang-orang Islam akan mengirim kompi pasukannya

untuk menghadapi kematian dan menslara&an agar mereka tidak

kembali kecuali menang, lalu mereka berperang sampai sore hari
dan masing-masing kubu kembali (berlindung di markasnya);

masing-masing kubu tidak ada yang menarg sementara kompi
pasukan binasa. Pada hari keempat seluruh orang Islam yang

tersisa bangkit dan Allah menimpakan kekalahan pada mereka.

Mereka melakukan peperangan -yang belum pernah terlihat

sebelumnya-, sampai-sampai burung melewati bahu-bahu mereka

lalu tidak meninggalkan mereka sampai ia menjadi bangkai. Banu

Al Ab yang mulanya berjumlah 100 orang tidak lagi ditemukan
yang tersisa dari mereka kecuali satu orang. Maka untuk
ghanimah apakah seseorang bergembira? atat untuk apakah

warisan dibagiZ Ketika kondisinya sedang demikian, tiba-tiba

mereka mendengar bencana yang lebih besar dari itu, yaitu

datangnya seruan keras bahwa Dajjal telah keluar untuk mencari

keturunan mereka. Lalu mereka menolak apa yang ada di tangan

mereka; mereka datang dan mengirimkan sepuluh kuda terdepan

ftuda-kuda terbaik). Rasulullah SAW bersabda, Uyt .,it

f:\r ,*.,p ltl p e 4,* o$r1 6.fi i*|i"ii1.ri'),*i- ';\\t 
flb' ,P c17 f b il ,$\ (sungsuh atat

mengetahui nama-nama merelu dan nama ayah-ayah mereka

serta warna htda-lcuda mereka. Mereka adalah lada,htda
terbaik di atas permukaan bumi pada saat itu, atau termasuk

laila-laila terbaik di atas permukaan bumi pada saat itu.)0072)

'oo- Shahih-nya 4: 2223-2224. Saelatrnya disebutkan: Ibnu Abu Syaibah berkata
dalam riwayatnya, "Dari Usair bin Jabir." Ia juga meriwayatkannla dari Muhammad bin
'Ubaid Al Ghubari dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Abu
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lo73- As-suyrthi: Al Baihaqi mengeluarkan (dalam Al Ba'ts Wa An-

Nusyur) dari Al Hasan, ia berkata: Ali berkata: Aku keluar untuk

menuntut ilmu, lalu alru datang ke Kufatr. Di sana aku berternu

Abdullahbin Mas'ud. Lalu aku bertanya, "Wahai Abu

Abdurrahman, apakah ada tanda-tanda kiamat yang engkau

ketahui 7." Ia mengatakan:

Aku pemah bertanya kepada Rasulullah sAw tentang hal

tersebut. Maka beliau menjawab, "seswrgguhnya di antara tanda-

tanda hari Kiamat adalah anak menjadi pemarah, hujan menjadi

jarang, kejahatan merajalela, pendusta dianggap benar,

pengkhianat dipercaya, orang yangjujur dikhianati, setiap kabilah

dan pasar menampakkan kejahatannya, mihrab-mihrab dihias,

hati dihancirkan, laki-laki merasa cukup dengan laki-laki dan

perempuan merasa ctrkup dengan perempwm, bangunan-

bangunan dunia di hancurkan dan yang telah dihancurkan

dibangun kembali, fitlah merajalela dimana-mana, riba dimakan,

alat-alat musik, perbendaharaan harta dan minuman keras

menjamur dimana-mana, dan banyak bermunculan tanda

(lambang-lambang), para pengumpat dan para pencelx'"(1073) 
'

lO74- Ibnu Majah:

kami, Abu

Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada

Ahmad menceritakan kepada kami, Basyir bin

eatadah dari yusair bin Jabir. Dan juga dari SVaiban bin Farukh dari Sulaiman bin Al

ilughirah dari Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah dari Usair bin Jabir.
-Al 

Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 476477 dari Abu Ishaq

Ibrahim bin Muhammad Ui, Vutp dari Imamul Muslimin Abu Bakar Muhammad bin

irr,"q ul, Khuzaimah dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi dari Ibnu 'Ulayyah dari

eyy.,rU dari Humaid bin Hilal dari Abu Qatadatr dari Usair bin Jabir dengan redalsi yang

sama. Ia nienitainyashahih dan dipcrkuat oleh A&'Dzatrabi'----' roz- Ad-Dui6;52.Ia jugaheirgutipnya dari lb,nu Abu Syaibah dari Ibnu Mas'ud

secua mauquf, "sesunggufunya di antara tanda-tanda Kiamat adalatr merajalelanya

perbuatan tiji lzina rtsb), sengaja berbuat keji, moral buruk dan hubungan bertaangga

yang buruk."- -eUu 
Daud meriwayatkannya dalam.Szzan-nya 21 130 dari Harun bin Abdullah dari

Abu Daud Al Hafri dari Badr bin Utsman dari 'Amir dari seorang laki-Iaki dari Abdullatt

secara ^arfu" 
"Atan terjadi enrpat fitrah pada umat ini, yang teraldrir adalah

kehancuran."
As-suyrthi matgutipnya darinya dalam Ad-Durr 6: 56, dan dari Ibnu Abu Syaibatt

dengan redaksi,'Yan-g teraltri,r adalah nyanyian.(banyak bermunculan penyanyi)."
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Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sayyar dari Thariq dari

. Abdullah:

Dari Nabi SAw, beliau bersabda, 'Oiit-i;tA lr(Jrr g4,i.
(Menjelang datangnya Kiamat akan terjadi pengubahan bentuk

fbaik secara fisik maupun pengubahan dalan hati watakJ),

p e n e n g g e I am an d an p el emp ar an)."(t 07 4)

LO75- Ibnu Hambal: Bahz menceritalcan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Ali bin Al Aqmar menceritakan
, kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abu Al Ahwash

menceritakan dari Abdullah, ia mengatakan:

Rasulullah SAW benabda, drtSt )tt 'b 
lt filr '?i,|':t (Tidak

akan tefiadi hari Kiamat keciali pada'orang-orang paling

iahatSQotsl

'o"- Srnan-nya 2: 1349. AMul Baqi manilainya tsQah. Ia berkata, "Hadits ini
memiliki penguat yaitu hadits riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban."

'o"- Al Mrrsnad 5: 277-278. Ia jnga meriwayatkannya 6; 90-91 dari Abdurrahman
dari Syu'batr dengan redaksi )rang sama. Ia juga meriwayatkannya dengan maknanya 5.'

324 dari Muawiyah dari Zaidah dari 'Ashim bin Abu An-Najud dari Syaqiq .dari

AMullah, dengan redaksi, "Sesungguhnya di antara manusia paling buruk adalah orang
yang memdapati hari Kiamat sedang ia dalam keadan hidup, dan orang-orang yang
menjadikan kuburan sebagai masjid." Ia juga meriwayatkannya 6: 90 dari Abdurrahman
dari Zaidah dari 'Ashim dengan redaksi )rang sama. Dan juga 6: 162 dari 'Affan dari

Qais dari Al A'masy dari Ibratrim dad 'Ubaidah As-Salniani dari Abdullah dengan
redaksi yang sama. Ia menambahkan di awalnya, "sesunguhnya penjelasan (lcan-knn
yang bagus) seperti sihir."

Al Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya 9.' 49 s*elah riwayat-riwayat atsar
1070 secara langsung; Abu 'Awanah mengatakan (meriwayatkan) dari 'Ashim dari Abu
Wail dari Al Asy'ari bahwa ia berturya kepada Abdullah, "Apakah engkau mengetalrui
had-hari yang disebutlon Nabi SAW yaitu hari-hari Al Harj -yang sama dangannya-?."
Ibnu Mas'ud meirjawab: Aku mendcngar Nabi SAW bersabdq "Sesungguhnya di antara
manusia paling bur* adalah orang yang mendapati hari Kiamat dalam lceadaan
hidup."

. Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-rya 4: ll98 dari Zuhair bin Harb dari
AMurrahman bin Mahdi dari Syu'bah dari Ali bin Al Aqmar s€p€rti hadits aslinya.

As-Suynthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 54 dari Ahmad dan Muslim.
Al Hakim meriwayatkannya dalarn Al Mustadrak 4: 494 dengan mengufip dari

Muslim. Ia juga meriwayatkan dangan makna )rang sama 4: 556 dari Abu Abdullatr
Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar dari Ahmad bin Isa Al Qadhi dari Muhammad bin
Katsir dan Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Az-Za'ra' dari
Abdullah secaru mauquf, dengan redaksi, 'Allah akan mengirim angin yang sangat
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1076- Al Hakim: Afumad bin Abdulla]r bin Ash-sharram mcngabarkan

kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran manceritakan

kepadakami,MuhammadbinAbuShafiryanAts-Tsaqafi
menceritakan ke,pada liami, Ba[z bin Asad menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ali bin Al Aqmar

memberitahukan kepada kami, ia be*ata: Aku mendengar Abu

Al Ahwash menceritakan dari Abdullah, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAw bersabda, f bt iiil| ilit f
hr ttrr 'urllr I Jui "Tidak alwn teriadi hart Kiamat sampai di

bumi tidaklafi diucapkan: Allah, Altah.'{rw6)

lo77- Ibnu Hambal: Su$an bin 'Uyainah menceritakan kepada kami,
,Ashim menceritakan ke,pada kami dari zin dai Abdullatr: Dari

Nabi SAW, "Tidak akan teriadi hari Kiamat sampai lahir

seorang taki-taki dari keluargaht yang namanya sama dengan

namalan."(rofr

dingrn, dimana tidak satu pun orang beriman di atas permukaan bumi kecuali ia akan

-ui d*g* angin tersebut, kernudian Kiamat akan terjadi pada orang-orang yang paling

iahat." Ia menilaiayashahih dan diperluat oleh A&-Dzatrabi'
' tots- ,*tadiak 4: 4g4.lamenilainya shahih dan diperkuat oleh A&-Dzahabi. As-

Suwthi mengutipnya darinya dalamAd-Dun 6: 54.' rcn- AiMusn'ad S: td'-Sl. Setelahnya disebutkan; Abdullah bin Ahmad berkata.'

ayatrku berkata.. ia menceritakannya kepada kami di rumahnya di kamamya. Aku

melihatnya ditanya oleh sebagian anak Ja'far bin Yahya atau Yahya bin Khalid bin

Yatrya. Iaiuga meriwayattannya 5: 199 dari Umar bin 'Ubaid dari 'Ashim bin Abu An-

Naiua aari- Zin dangan malnra yang sama. Ia mengulangrrya 6: 139; dan juga dari Yahya

Lii i"'ia dari Sufyai dari 'Ashim d*g* makna yang sama. Ia mengulangnya6:74.

Abu Daud meriwayatkannya dalam sunan-nya2: 135 dari Musaddad dari umar bin

'Ubaid; dalr dari Muhammad bin Al 'Ala' dari Abu Bakar bin 'Ayyasy; dan dari

Musadiad dari Yahya dari Sugran; dan dari Ahmad bin Ibrahim dari Ubaidillah bin

Musa dari Zaidah;dan dari Ahmad bin Ibratrim dari lJbaidillatr dari Fithr, semuanya dari

'Ashim dd Zin dengan malna yang sama. Ia menambahkan dalam hadits Fithr, "Yang

akan memenuhi bumidengan keadilan setelah sebelunmya dipenuh kezaliman."

At-Tirmidzi meriwafttan dalam Shahih-n]'a 9" 74'75 dmt'Ubaid bin Asbath bin

Muhammad Al Qurasyi Al Kufi dari ayahnya dri Sufyan Ats-Tsauri dari 'Ashim

dengur redalsi y*g su-a. Abu Isa berkata, "Hasan shahih," Ia juga meriwayatkannya

aari'euaut Jabbar bin Al 'Ala' bin Abdul Jabbar Al 'Aththar dari sufyan bin 'Uyainah

dari ,Ashim daizirl dengan redaksi yang sama. Ia juga menilainyashahih.

Al Hakim meriwayatkannya dalam At Mustadrak 4: 442 dari Sufyan Ats-Tsauri,

Syu'bah, Zaidah dan lain-lainnya dari 'Ashim bin Bahdalatr dai Zirr dengan redaksi

yang sama secaraPrtjang lebr.
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O SURAH AL FATII O

1078- Ibnu Hambal: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'bah menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad, ia

berkata: aku mendengar Abdurrahman bin Abu Alqamah berkata:

Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan:

Kami pulang bersama Rasulullah SAW dari Al Hudaibiyyah.

[,alu mereka mengatakan akan beristirahat di tanah berpasir.

Maka Nabi bertanya,"Siapakah yang akan menjaga kita?" Bilal
menjawab, "Aku." Maka Nabi bersabda,"Kalau begitu tidurlah."

Katanya, melanjutkan: Maka mereka tidur hingga matahari terbit,

lalu orang-orang bangun; di antara mereka si fulan, si fulan, dan
'Umar.

Katanya, melanjutkan: Maka kami berkata, "Bicaralah!' Maka

Nabi SAW bangun lalu bersabda,"Lahtkanlah seperti yang biasa
kntian lahtkan.'a03

IGtanya, melanjutkan: Maka kami pun melakukannya. Lalu Nabi
bersabda, "Lahtkanlah demiHan (shalat Subuh) bagi orang yang
lcetiduran atau lupa."

I(atanya, melanjutkan: Lalu onta Rasulullah SAW tersesat,

kemudian aku mencarinya dan kutemukan talinya tersangkut

pada sebuah pohon. Lalu aku membawanya kepada Nabi SAW

As-Suyrthi mengutipnya dari mereka dalam Ad-Durr 6.. 58, dan dari Ibnu Abu
Sfiqgh dengan redalai yang panjang.

"'Yakni shalat Subuh.
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dan beliau pun m€Nrungganginya dengan senang. Nabi SAW

apabila mendapat wahyu terlihat sangat berat dan kami bisa

mengetahui itu.

Katanya, melanjutlran: Lalu beliau menyingkir dari kami ke

belakang.

Katanya, melanjutkan: Lalu beliau menuhrpi kepalanya dengan

pakaiannya dan terlihat sangat berat hingga kami mengetahui

bahwa watryu sedang tunrn pada beliau. Kernudian beliau

mendatangi kami dan mernberitahukan bahwa telatr diturunkan

padanya ayat: @ tLl1i iigi Gylsoungsrhnya lcami Telah

memberilran kep,sdan v kcmenangan yang nyata)oo7 
8)

{@q*i{63ut}
( S esznggulmy a Kami talah men$qil<m l<ep adonnt
l<emenarrganyolr.grJyata) (Qs. Al Fath [48]: 1)

to78- Al Musnad 6; 194-195. Ia juga meriwayatlcannya 5: 265-266 dari Yazid dari

Al Mas'udi dai Jami' bin Syaddad dengan redaksi yang panjang. Di dalanmya

disebutkan bahwa yang menjaga (ronda malam) adalah Abdullah dan bukan Bilal. Dan
juga 5: 240 dari Yahya dari Syu'bah dwiJami'bin Syaddad secara ringkas sampai katq
"Bagi orang yang lupa atau ketiduran." Ia juga meriwayatkan dengan redaksi yang sams

6; 149 dari Husain bin Ali dari Zaidah dari Simak dari Al Qasim bin Abdurrahman dari

ayatrnya dari Abdullah yang redaksinya disebutkan cukup membaca qarnat setelah

terbitnya matahari. Di dalannya disebutkur bahwa dialah yang tidur'
Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan'nyt l: 47 dai Muharnrnad bin Al

Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'batr dati Jami' seperti hadits riwayat
Ahmad dari Yahp.

Ath-Thabari meriwayatkannyt ddun Al Jami' 26 : 43 dari Muhanrnad bin Abdullah
bin Buzai' dari Abu Bahr dari Syu'bah dari Jami'bin Syaddad dengan redaksi Y,ang

satna.
Ibnru lbtsir rnemgutipnya dri mcreka dalamAt-TafsirT; 309, dan dari An{asa'i.
As-suyrthi juga meirgutipn)'a da'i mereka dalut Ail-Dan 6: 86; dan dari Ibnu Abu

syaibah, Butrhari (dalam Taril*-nya), An-Nasa'i, Alh-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan

Al Baihaqi (dalam Ad-Dala'iD dengan hanya menlcbutkan sebab turunnya. Ia juga

mengutipnya 4:291padtsurah Thaahaa ayat 14 dari Ibnu Abu Syaibah sampai redalcsi,

"Bagi orang png ketidurqr atau lupa."
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1079- Ibnu Katsir: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya
bahwa ia berkata, "Kalian menganggap kemenangan adalah

penaklukan Mekkah, sedang kami menganggapnya perjanjian

HudaibiYah.n(lo?e)

t"ya,'r..W"#,ticir.i\
(Dia.lahydrJgtelahmemuanlcrrr-lcntetrangolnlcedalanrhati
or(mg.orongrru.lcminsupo,ydlceinmrorrtmel":ellobefirrntborh

di sarrqing l<eirnnnort nqels [yang tnlah adf,] ...)
(Qs. Al Fath l4S1: 4)

l08O- As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

#-L { (*tf'tfi.(supaya kcimanan mereka bertambah di
samping keimanan mereka fyang telah ada) Ia berkata:
Pembenaran disamping pernbenaran mereka (yang telah ada).(loto)

K: r+J

J e,*; a #q\*; ;'l'o4 i,iL';';i.(#"
iitr,'6 d,,4i l: r- -;\t',s;At 

c fi6 af,};tii

b4-&i+s-4i;L|{fi'Mir56
{@ 

"ersr
(lvluharnmad itu ailalah utusor- y'.Jllah ilan orang.otoltg
yangbelrsama ilmgdn dia ailalohl<rrlas terhadop wctng.

'*- TafsirT:3o7.
'*-Ai-Duo6,tt.

"#.rq 
r€Kx g rgi #, i,-$, 5i lgl9y
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orang l<ofir, tcqi ber&dsih flyorrrg *,*uut mer:eka. l<aflw
lilwt mqelca r,,tku' dfrr iliud nerrcarilornrnia Nlah d$r
lrrrriilhaart Nyo, tada-t&nda mrr:el<a taflWak Pada mi&
mrlrel<a drrribehas ntiud, Demikiniah sifat nfat mqel<n

dalamTmtrat darr sifat-sifat nneka dalmn Injil, yaifr.t
seputi ufiuttn(m yang mangehtad,an fi.ttJa$ryaMa/ru hmas
itu mmjadilcan tanaman itulilatlalu mafadibesmlah dia

don tegaklur"us ili atas Pol<olqrya; tana;man ir;,t
mauymangl<mt lwti penanarn penarwnrry a kmena AJ,lah

hendakmenjengl<ell(ffJlwtionmg-orarrgkaf ir[dmgan
t<etanm or(mg-orcmg rnnill.rrninl...) (Qs. Al Fath l48l: 29)

l08l- As-Suyuthi :'Az-Ztbatbin Bakkar (dalam *nOa,, Al Madinah)

dan Abu Nu'aim (dalam Ad-Dalait) meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, "Sifatlat

adalah: Ahmad Al Mutmvakkil, lahirnya di Mekluh dan tempat

hijrahnya di Madinah, tidak keras dan tidak kasar, membalas

kebaikan dengan kebaikan, tidak membalas dengan kejahatan,

umatnya adalah orang-orang yang suka memuji (Tuhannya),

memakai paluian dengan keadilan mereka, membersihlmn

anggota tubuh mereka (berwudhu), injil-injil mereka (kitab suci

mereka) ada di dada merelca, berbaris dalam shalat seperti

berbaris dalam perang, pengorbanan mereka adalah dengan

darah mereka (iihad fi sabilillah), pendeta di malam hari dan

singa di siang Trori.dtost)

1082- Al Hakim: Abu Zakariya Al 'Anbari mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Ishaq

bin Ibrahim menceritakan kepada karni, Jarir memberitahukan

'o"- Ad-Duo 3, 132 pada suratr Al A'raaf ayat 157. Az-Zama}hsyari
meriwayatkannya dalam Al Kosysyaf 3: 193 pada suratr Al 'Ankabut ayat 49. Ia berkatq
"Disebutkan t€ntang sifat umat ini, "Hati mereka adalah lnjil-Injil (kitab suci) mereka."

Ibnu Hajar mangeluarkann)ra dalarn Al Kafi: 128 dari Ath-Thabarani dari riwayat
Sinur bin Al Harits dari Ibrahim dri Alqamah dari Ibnu Mas'ud sewa marfu'.la
berkata,'iDi tcngah-teirgah hadits."
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kepada kami {ari Al A'masy dari Khaitsamah, ia berkata,
"seorang laki-laki membaca surah AI Fath di hadapan Abdullah.
I1"-tih ia sampai pada ayat: {fi,i,iffi,i,56i3tr";; ff3li{Ji fu.4.&i +;-.{; li gtaitu seperti tanafran yang
mengeluarknp tunasnya Malu tunas itu menjadikan tanaman itu
lant lalu menjadi besarlah dia dan tegak rurus di atas pokoloya;
tanaman itu menyenangkan hati penanqrn-penanamnya Karena
Allah hendak menjenglcelkan hati orang-orang kafir [dengan
lrclantan orang-orang mukminJ), ia berkata, ,,Supaya Allah
membuat marah orang-orang kafir dengan (kekuatan) Nabi dan
para sahabatnya."

Katanya, melanjutkan: Kemudian Abdullah berkata,,.Kalian
adalah tanaman dan telah dekat unfuk dipanen.,,(1082)

tw- Mustadrak2: 46l.Ia mcnirainya shahihdan dipcrkuat oleh Adz-Dzalrabi.
Ath-Thabari meriwayatkan dalam lI Jami' 26: iz aa^ yahya bin Ibrahim Al

Mp'udi-{ari aphnyr aari.lvdr aphnp (kakclst}aa) dan lolcek 
"y.l,riv" 

ooi ru A,masy,
yaitu redaksi, "I(alim adalatr tanaman dm hunpii dipancn."

_ -elsgttuttri mcngutipnya dari kcduanp dararrt-Ad-Dun 6; g3; dm dari lb,nu AbuSfibah dan Al Baihaqi (dalam Snaaz-nya)dari Khaitsarnah {cngsn rsdslsi Al Haldm.

fabi-lhnulvlas,td



O SURAH AL HUIURAAT O

{ @ . :}t o- * 6'##rF}{ t}1t:.'"J1 Wy
(Hai or dng. or (mg y orJg b erimart, j angarJlah l<affau

meninggil<mt sumarrw melebihi suara nabi ,,.)
(Qs. Al Hujuraat l49l:2)

1083- As-suyuthi: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas,ud:

rentang firman Auah SWr: 4( -- j3'6 -&fifjt; { gai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan
suaramu melebihi sut ra nabi) ia berkata, .,Ayat ini turun
berkenaan dengan Qais bin Syammas."(1083)

6LgWt#WUrX-ue(ryob\
{ @ 7r J rlyre &,*,li W {Bi & (b-*;L
(Danl<alau ddn dM goi*rg* ilmi mqelra yarrgbqiman ittt

b erp er ang hendaklcth t mnu damait<m *i* o tnilumry a!
tapilalm ycrng safii melanggm periorrliian tcrhafup yolng

lain, hendaklah yang nelmtggm peirianiiorn itu l<amu
permgi sanrpai nnutl<embali pado puintah Allah ...)

(Qs. Al Hujurnt l49l:9)

'o'3,- Ad-Durr 6: 86.

T:-:.- t----- lr--'--= lEl



1084- Al Hakim: Abu Al'Abbas Muhammadbin Ya'qub (menceritakan

kepada karni), Yusuf bin Abdullah Al Khawariani menceritakan

kepada kami di Baitul Maqdis, AMul Malik bin Abdul Aziz Abu
Nashr At-Tammar me,nceritakan kepada kami, Abu Bakar

Muhammad bin Ahmad bin Balawaih me,nceritakan kepadaku,

Ahmad bin AMul Jazzan meirceritakan kepada karni, Kautsar bin
Halcim menceritalcan k€pada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia
me,ngatakan:

Rasulullatr SAW b€rsabda kcpada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai

Ibnu Mas'ud, tahukah kmnu ktkuman Allah bagi umat ini yang

nelanggar?" Ibnu Mas'ud,meirjawab, *All"! dan Rasul-Nya

lebih tahu." Nabi bersabda .t:t ., er! e i tf FFt l' '&'ttl
7. t'q-.i, 

"1, 
'.iiri 11 , i.;l $fi lSesunguhnya hulcuman Allah

pada mereka adalah mer*a yang lari tidak diihtti, yang

tertawan tidak dibunuh dotyang terluka tidak dibinasakan./towl

{@ trif -'.; |':Jii'iti 4|$'SUU6 {i }
(... Dan iorrrgorn menwtgfl ilr,ngarr gelaran ydrJg

mengmktng eielcut. Sekn"ik kmik Wngilrrn adolah
(prrn1grlorr) ymqfunift se-wnahimfrr ...)

(Qs. Al Huiuraa-t [49]: 1l)

1085- As-Suyuthi: 'Abd bin Hunaid dan lbnu Abu Hatim
meriwayatkan dari lb,nu Mas'ud: ;tff! ViF {; (Dan jangan

ts- Mustuha*} 155. Adz-Ihalrrbi bcdds, 'Xitilsr ntalrzt "
Az-Zarukhsyari nrcriwayatlcnrnya dalem ll Ka{|,,st'af 4; ll dcngan maknanya,

dcngu rcdaksi, 'tOrmg yang tcrluka ri&k boldr dibunuh, taurmdm)ra tidak boleh
diburtai, orag yang lri tidak boldr dikcjr dar huta fa'i-n1a tidek bolch dibagikan."

Ibnu Hrja rEngolurlranF &lanr Al Ibfi.' 156 dri Al Hakim (dalam Al
Musta&a*), Al Br:zr, At tldb dan lbnu 'Adi dri dwr$ t(autsa bin Hakim An-
Nafi' dri Nrfi' dri Ibmu LInr. h bc*da, "Kautw nmdf Ahmrd bcrkata
tcntmgnye, aftdit!.hlditcnya betil."

T$sirlbnulvlls'ud



memanggil dengan gelaran yang mengandung eielwn) ia berkata,

"Yaitu mengatakan 
-terhadap 

orang Yahudi yang telah masuk

Islam-: Hai Yatrudi, hai Nashrani, hai Majusi.", dan mengatakan

terhadap omng Islam, *Hai fasik."(l6o

{;'A, #t ;; 4fii A $ ;;;tJ tfi(uJi W-y

{@ \r*
(Haior(mg-ororrgyangberiman,iauhilahl<ebanyal<mt

purba- sangl<a fi<eatrigaf,rJl, lcmena sebagimt ilmi pwba'
sangla ifnt dosa. Dan ianganlah mencmi'cd l<chual<f,rl

orarJg...) (Qs. Al Hujuraatl49lz LZ)

1086- Abu Daud: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada

kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy

dari 7aid., ia mengatakan:

Ibnu Mas'ud pernah didatangi lalu dikatakan kepadanya, "Si

fulan ini jenggotnya meneteskan khamat." Maka Abdullah

berkata, "Kita dilaxang mencari-cari keburukan orang. Akan

tetapi jika memang jelas begitu, kita akan menghukumnya.,(1085)

tors- Ad-Dun 6: gl.
'*u- Srran-nyaZ: l94.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 7: 358.

As-suyuthi juga mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 6: 93; dan dari Abdurrazzsq,
Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humaid,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
(dalam Syu'ab Al Iman) dari Zaid bin Wahb.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mtutadrak 4: 377 dari Ali bin Muhammad
bin 'Uqbatr Asy-syaibani (di Kufatr) dari Muhammad bin Ali bin 'Affan Al 'Amiri dari
Asbath bin Muhammad Al Qurasyi dari AI A'masy dengan redaksi yang sarna, dengan

redaksi, "Al Walid bin 'Uqbatr dengan jenggot meneteskan k*lamar." Ia msnisbatkan
Iarangan mencari-cari keburukan orang lain kepadaNabi SAW. Ia menilainya Shahih.

At naghawi meriwayatkannya dalam Al Mialim 6; 189 daro Zaid dan menyebut
namaAl Wqlid.

Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4: 15 dan juga menyebut
namaAl Walid.

Ibnu Hajar mengelurkannyadalamAl Kafii 158 dari Abu Daud, Ibnu Abu Syaibah,

Abdurrazzaq, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalamlsy-Syu'ab l52l) dari berbagai jalur

TrdrlblbnulvIas'ud



*; d iLU J b.A C-#W {-x. *,x.fj }
{@ i55E

(... Dan iangarrlah men1guniingli,olrJ safii srrtnolain. Adalqh
seofimg iliartaralranru yarJg salicfirrrnw/rolrJ daS*S

saudmuryd yurrg flnah mati? Mal<a tenttiah l<ilnw ntffosa
iiiikkepadmvyc ..) (Qs. Al Hujuraat [4912 LZ)

1087- Ath-Thabari: Yunus bin AMul A'la menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Waht mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah bin Shalih mengabarkan ke,padalru dari Katsir bin Al
Harits daxi Al Qasim Maula Muawiyah, ia berkata: Aku
mendengar Ibnu Urnmu 'AM berkata, uTidak ada suapan yang

: lebih bunrk daripada menggunjing seorang mukmin. Jika ia

mengatalcan tentangnya apa yang ia ketahui, maka ia telah

menghibah-nya. Dan jika ia mengatakan tentangnya apa )xang

tidak diketahuinya, maka ia telah memfitnahnya.r(loEa

1088- As-Suyuthi: Bukhari mengeluarkan (dalarn Al Adab Al Mufrad)
dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa yang disisinya

digunjing seorang mukmin lalu ia menolongnya, Allah akan

membala"mya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan,

barangsiapa yang disisinya digunjing seomng mukmin tapi ia

dari Al A'masy dart Z*rid bin Wahb dengan redalcsi riwayat Abu Daud; dan dari Al
Hakim dan Al Bazer dari riwayat Asbath dari Al A'masy. Ia bcrkata di dalanrrya,
"SesungguhnyaRasulullah SAWmclarangkarni............."AlBazzarberkata, "Asbath
meriwayatkann)ra sec.ara mcnyendiri." Ibnu Abu Hatim bcrkata' Dari Abu Zur'ah dan
At-Tirmidzi dari Bulhari: Asbath salah, yarg bcnu adalah dari riwayat Abu Muawiyah
dan lain-laimrp dari Al A'masy, "Sesungguhnp Allah mclarang kami."

Ibnu Al Jauzi rncriwayatkannyadalarnAz-?ad?: 471dnr mcnyebut nama Al Walid.
Al Qurthubi mcriwayatkannya dalam Al lhkan 16: 333 dar tidak mcnyebut nama

Al wdid.
tffi- Jani'2t3: 86. As-suytrthi mcngutiprya dalan Ad-Dun 6: 96 dni Al Bukhari

(dzlan Al Adab) bcscrta rtsr bcNr'htr)rr.

TCstulb:ra blas'ud



tidak menolongnya, Allah akan membalasnya dengan keburukan

di dunia dan di akhirat.u(r088)

t- Ad-Dtn 6:96 bes€rta alrar sebctunrtya se,pcrti satu arsar.

Tafsirlbwlvlas'ud



c SURAH QAAF C

1089- As-Suyrthi: Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas,ud, ia
berkata:

Surah-sumh Al Mufaslaluff ditunurkan di Mekkah lalu kami
tinggal selama bebe,rapa tahun dan tidak diturunkan surah-surah
lainryra'(lou)

1090- As-suyrthi: Ad-Darimi, Ath-Thabarani, Muhamrnad bin Nashr
den Al Baihaqi (dalam Asy-Syrr'aD) meriwayatkan .dari Ibnu
IV[as'ud, ia bed(ata:

Setiry sesuatu itu ada inti sarinya dan inti sari AI eur'an adalatr

Al Mufastshal.0B0)

,tr, fiy{i *,'ffi q i;i, u;1itii, w Jfiy

{@ *;fi
(Dorr, seslrrggzhny al<ani tclah mr,rcipt4llorrJ marutsia ilort

:' nenganlwi @oyorng dihsikl<an olehlnthrya" ilanl<$rri
lebih ilekfr lt4ailmya doripadn wat blwnya)

(Qs.Qaaf [50]: 16)

u lt l,n4unsfut adalah scp€rnduh surah tcral&ir dri Al eur'anul lkim (ll
Mu'joaAlY6irh).

'*- A&Dror6.. Iol.
' -A&Mr6..lol.

7ff{rl.IfilruIvlas'ud



1091- Muslim: Yusuf bin Ismail Ash-Shaffar menceritakan kepada

kami, Ali bin 'Atstsam menceritakan kepadaku dari Su'air bin Al
Khims dari Mughirah dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah,

ia mengatakan: Nabi SAW ditanya tentang waswas, beliau

menjawab, r.rtii)t ''F'ttb. (tu adalah iman yang murnl.Qoet)

{@ 3*#i.i$vgvw.v\
' (Tiada sudht uca|anptn yorng dlucapl<aruvya melainkan
ada di dekatnya malailat Pengawas yong selalu hddir)

(Qs. Qaaf t50l: 18)

l}g2- Al Qurthubi: Abu Nu'aim Al Hafizh mengeluarkan, ia berkata:

Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad bin Ishaq

bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, ia berkata: kakekku

Muhammad bin'Ishaq menceritakan kepa{a kami, ia berkata:

Muhammad bin Musa Al Harasyi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suhail bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al A'masy menceritakan dari Zaid bin

Wahb dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan:

Rasulullah SATW bersabda, "Sesungguhnya dua malaikat peniaga

(pengawas) apabila turun kepada hamba laki-laki atau hamba

perempuan, kedtnnya membawa buht terutup. Lalu lreduanya

menulis apa yang diucapknn oleh hamba laki-laki atau hamba

perempuan tersebut. Apabila Allah menginginlan keduanya

bangkit, salah satunya berkata lepada temannya, "Bukalah buht

tertutup yang ada padamu." Maka ia pun membukanya. Ternyata

yang tertulis sama. Itulah firman Allah: # ;'l 113 q, W-V

'ot'- Shohih-nya l; I19. Al Qurthubi mengutipnya darinya dalam Al Ahkam 7: 348
pada surah Al A'raaf ayat 200.

Ibnu Katsir juga mangrtipnya darinya dalam At-Tafsir l: 5M pada surah Al
Baqarah ayat2S4 dengan redaksi, "Iman yang jelas."



t;i 
ffi"ao suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan

oda di dekanya molaikatpengawasyang selalu hadi4oonl

{ @ *i q ir 3;7i; ;{s'Y, "id sfi '6-Y

([Du, ingotlah al<rrrrl }rni [yary padolrori ituJ l<rmri
bertany o kapadt J ahumam, . Ap al&h l<mru ildah p anuh?,,

ilia nrrrrriawcb, 'Masih aila tmrbalwrr?.)
(Qs. Qaaf [50]: 30)

1093- Al Qurthubi: Dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, *Tidak satu pun
rumah di neraka, rantai, palu maupun peti kecuali tertulis nama
pemiliknya. Setiap penjaga menunggu pemiliknya yang telah
diketahui nama dan sifatrya. Apabila telah selesai apa yang
diperintatrkan dan apa yang ditunggu serta tidak ada seorang pun
yang tersisa, para penjaga akan berkau, 'Cukup, cukup'. Saat
itulah Jahannam ditutup rlan dikunci rapat karena tidak ada lagi

+ Yangditunggu-rr(l@3)

{ @ # vi1,9t t';,;:;u rii }'
_ 

(lnlloh yarJg iliianiil<rrr-l<4ailanw, [yaitu] tnpnda setiap
hafiay*rg relaluk*rtau \Wadn /Jllahl lagi n.*,,,,lihara
[sernu Wahffdn per;atrlnclrlr,NyaJ) (Qs. eaaf t50] : 32)

1094- Al Qurthubi: Asy-Sya'bi dan Mujatrid berkata, ',Ia adalah ofturg
yang mengingat dosa-dosanya ketika sedang menyendiri

'*- Ahko 17: fi-r2. Saelalrnya discbutkam, "Ghartb dari hadits Ar A,masy dari
Zaid;tidak ada fanf.ffiwafttarnya drinp kccuali Suhaii..

fdsil.lbruMas'd



(beribadah) lalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-

dosanYa."(1094)

Yang demikian ini adalah pernyataan Ibnu Mas'ud.

'n- Ahka lT: 20.



o SURAH ADZ.DZAARTYAAT o
***

O SURAH ATH.THUUR O

{@i}ibu"U3y
(Darrbqsabarlahdalonrnemfi rggul<eteupanTuhannru,

mfll<osenrngguhnyalanrruberafu dnlarrJpenglilutanKarni,
dmtbefiasbihlahilrrryanmenwjiTuhanrrul<etilrol<f,tttu

bmgunbcrdiril (Qs. Ath,Thuur l52l: 48)

1095- Al Qurttrubi: 'Aun bin Malik dan Ibnu Mas'ud (dan selain

keduanya) mengatakan: Ia bertasbih kepada Allah ketika bangun

dari majelisnya dengan mengucapkan, "Subhanallah wa

bihamdih" atau l'Subhanakallahumma wa bihamdika". Jika

majlisnya bailq maka kebaikannya akan bertambah; dan jika

majlisnya bunrk, alcan memjadi kafarat bagrnya.(t.oesl

'ts- Ahlcam 17:78, dan setelahnya disebutkan 17:79. Dikatakan: Artinya adalatr
ketika bangun untuk menunaikan shalat. Al l(ap Ath-Thabari bcrkatq "Ini adalatt

setelahnya, kareira firman Allatr, "Ketrka lamu bangun betdiri" tidak meirunjulkan
/asDifr setelatr tql&ir,tKfrenctal:bir adalah saclah berdiri, sedang tasbih sctelah itu. Jadi
yang dimaksud adalah ketika bangrm bffdiri dari sernua tcrrlpat" sebagaimana yang
dilotakm Ibrnu Mas'ud.

foltslr lbnulvtns'd



O SURAH AI.I,NAJM O

1096- As-Suyrthi: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu }vlas'ud, ia

berkata, *Surah yang pertama kali dibaca Nabi secara terang-

terangan adalah: ;3Y (Demi bintang)''(toeol

1097- Al Bulftari: Nashr bin Ali menceritakan k€pada kami, Abu

Ahmad mengabarkan kepadaku, Israil menc€ritakan kepada kami

dari Abu Ishaq dari Al Aswad bin Yazid dari AMullalL ia
berkata, "Surah yang pertama kali diturunkan padanya ayat

Sajadah adalah: A5 tp"*i bintang)."

Katanya, melanjutkan: Maka Rasulullah SAW sujud dan orang-

oftmg di belakangnya ikut sujud; kecuali laki-laki png kulihat

mengambil segenggam debu lalu zujud di atasnya. Te,myata ia

tewas dalam keadaan kafir, yaitu Umayrah bin KhaIaf.GGqT)

t*- Ad-Duo 6: l2l. Al Qurthubi meriwayatkum),a dalam Al Ahlram 17: 8l
dengan redalsi yang sama.

'*- Shrhih-nya 6: 142. Ia juga meriwayatkannyt 2: 4() dri Muhumad bin
Basysyar dari Ghundar dari Syu'bah dari Abu Ishaq dengan malcna yug sanu- Di
dalanmya tidak disebutkan, "Surah p6tama" dan tidak pula disebutlwr, "IJmay5nh bin
Khalaf'. Ia juga meriwayatkannya 2: 4l dzri Hafsh bin Umr dsi Syr'bah dri Abu
Ishaq dengan redaksi ]rang sama. Dan juga 2: 45 dari Sulaimm bin IIat dri Syt'bah
dari Abu Ishaq. Dan 5,,9a 2.' 75 dari 'AMan bin Utsrnan dari ayatmya dri Syr'bah dri
Abu Ishaq.

Ibnu Hambal meriwayatkmnya dalam Al Mumad 5: 251 dri Walci' dri Su6lm
dari Abu Ishaq dengan redaksi )Nang sama. Di dalanrrya tidak disebutkur, "Sur8h
pertama" dan tidak pula disebutkan, '"[Jmalyah bin Khalaf', kuena itulah alol
me,ndahulukan riwayat Al Bukhari atas riwayatnya.

Ahmad juga meriwayatkannya 5: 307 dari Yazid dri Syr'batr dui Abu Ishaq
dengan redaksi yang sarna. Dan juga 6.' 98-99 dari Muharnrnad bin Ja'far dan 'Affan dri
Syu'bah dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sama. Dan juea 6: l2l dri Yahya bin
Sa'id dari Syu'batr dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sarna- Dut juga 6: 188 dsi
'Affan dari Syu'bah dari Abu Ishaq.

Trrfslr lbnulvlas'ud



'f 
@ if;fi e*iL,jrj @ {;tfi it i;g {irt i.* fi; y

Gf-c +# fltrifr@ .1',U iL-648'oK@ $:!ir,

{@ atc"($fr 6trr:6p
(YanS iliaimkml<rlpad4r,rya oleh Uitrfrll yong wgatlalrcrt.

Yarrg merrffnryai okoll yarrg cqilas; dorJ Pitrfll iail
menarnpd<l<an ilirt ilengan ruFa yong asli . Sedmg ilia

berado di ufuk yarJg tinggi. Keffrudim ilia rnendel<at,lalu
be*arrbah delroltlasr. Malluiadilah ilia ilel<at (pfu

Ivluharrmad seiarak) ilua ujung fuilr panoh atru lebih
del<at fi a5rl . Lalu ilia meny ffi tp olilorrl lnp da hartb a.N y a
(I\[uhanvnad) apa yolttg tclah Allah walryul<m . Hatinya

tidak menful.st.;orl<an dpa ycmg telah dililwrya)
(Qs. An.Najm [53]: 5.11)

Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya l: 405 dari Muhammad bin Al
Mutsanna dan Muhammad bin Baspyar dari Muhammad bin Ja'far dari syu'bah dari
Abu Ishaq deirgan redaksi )rang sama.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya l; 141 dari Hafsh bin Umar dari
Syu'bah dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sama.

An-Nasa'i meriwayatlonnya dalam Sunan-nya 2: 160 dari Ismail bin Mas'ud dari
Khalid dari Syr'bah dari Abu Ishaq secara ringkas, de,ngan redaksi, "Bahwa Rasulullah
SAW membaca surah An-Najm lalu sujud ftetika mernbaca ayat Sajadah).,'

As-Suyuthi mengutipnya dari mereka dalam Ad-Durr 6: l2l; dan dari Ibnu Abu
Syaibatr dan Ibnu Mardawaih deirgan redaksi aslinya.

Ibnu Katsir mengutipnya dalam ArTafsir 7: 417 dari Bukhari dengan redaksi
aslinya. Ia menyebutkan riwayat-riwayat AI Bul*rari yang lain, riwayat-riwayat Muslim
yang lain dan Abu Daud serta An-Nasa'i. Ia berkata, '?erkataannya t€mtang orang yang
€nggan yaitu Umayyah bin Khalaf dalam riwayat ini adalah Musykil, karena terdapat
riwayat lain dari selain jalur ini batrwa orang tersebut adalah 'Utbah bin Rabi'ah."

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam l7r 8l tanpa "surah pertama". Ia
berkata, " Muttafaq'Alaih.'

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6:225-226 pada surah An-Najm
ayat 62, dari Abdul Wahid Al Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari
Muhammad bin Yusuf dari Muhammad bin Ismail dari Nashr bin Ali dari Abu Ahmad
dari Israil dari Abu Ishaq scperti rcdalsi aslinya.

At-Tirmidzi menyebutkm makna ini dalam Shahih-nya3:48-57. Lihat surah Al
Haji ayat 77.

7fdsblb:rrlvlcr,ud



1098- Ibnu Harnbal: Husain bin Musa menceritakan kepada kami,

Zuhai menceritakan ke,pada kami, Abu Ishaq Asy-Syaibani

menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendatangi Zin bin

Hulaisy ..., lalu kutanyakan kepadanva, OI 6JJ #i' 46''bK

W;ta iadilah.dia dekat [pada Muhammad sejarakJ dua ujung

busur panah atau tebih dekat [tastJ), ia menjawab: Abdullah bin

Mas'ud menceritakan kepada kami, Bahwa Rasulullah SAW

melihat Jibril AS de:rgan 600 sa1ap.(toee)

t@r- Al Musnad 5:294, Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya 4.' ll5 dali

Qutaibalr dari Abu 'Awanah dari Abu Ishaq Asy'syaibani gari Ziy leryay redaksi yang

sima. la juga meriwayatkannya 6.' l4l dari Abu An-Nu'man dari Abdul Watrid dari

Asy-Syaibani dari zin dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Thalq bin Ghannam

dari Zaidatt dari Asy-syaibani de'ngan redaksi yang sama'

Muslim meri*ayait<annya dalam Shahih-nya l; 158 dari Abu Ar-Rabi' Az-Zahtuti

dari ,Abbad bin Al 'Awwamdari Asy-Syaibani dengan redaksi yang sama. Dan juga dari

Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats dari Asy-Syaibani, tentang ayat,

"Hatinya tidak mendustalan apa yang telah dilihatnya." Dan juga dari 'Llbaidillah bin

Mu'adz Al 'Anbari dari ayahnya dari Syr'bah dari Sulaiman Asy'Syaibani dut Zin,

t€,lrtang ayat, "sesunggtthiya ilia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kefuasaan)

Tuhainyi yang poting toir." redaksi awalnya adalah, "Beliau melihat JibT il AS dalam

bentulmya (yang asli) ....?'

et-firmazi meriwayatkannya dalam Shohih-nya 12; 168 dari Ahmad bin Mani'

dari ,Abbad bin Al 'Awwam dari Asy-syaiburi dorgan redaksi yang sama. Abu Isa

berkata, "Hasan gharib shahih."
Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'27:27 d8tr'i Ibnu Abu Asy-Syawarib

dari Abdul Wahid bin Ziyad dart Sulaiman Asy-syaibani deirgan redaksi yang sama' Ia

juga meriwayatkannya dari Muhanunad bin 'lJbaid dari Qabishah bin Laits Al Asadi dari

is'v-syalbani deirgan redaksi yang sama. Dan juga dan Ibnu nryaia.{af Mihran dari

SuM dari Asy-Syaibani dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Abdul Hamid bin

Bayan As-sulkari dad Khalid bin Abdullatr dri Asy-syaibani de,ngan redaksi yang

sama. Ia menambahkan, "Dalam beirtulnp (yang asli)."
As-suyuthi mengutipnya daii mereka -selain Ahmad- dalm Ad-Dutr 6: 123; dut

dari Ibnu Al Mrmdzir'Ibnu Mardawaih dur Al Baihaqi (dalam Ad-Dala'il)'
Al Qurthubi mangutipnya dalam ,{l Ahlcam 17: 98 dari Muslim pada ayat

(Sesunguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kzlwasaan) Tuhannya yang

paling besar).' ["o Katsir mengutipnya dalam ,{ t-Tafsir 7 : 422 dai Ibnu Jarir d;ari Muhanrmad bin

Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib.
Al Baghawi mcriwiyaikannya dalun Al Ma'alim 6: 213 dari Abdul Wattid Al

Malihi dari Ahmad bin Abdullatr An-Nu'aimi dari Muharrunad bin Yusuf dari

Muhammad bin Ismail dari Thalq bin Ghannam dari Zaidah dari Asy-Syaibani dengan

redalsi yang sama. Ia juga meriwayatkannya 6: 214 dari Ismail bin Abdul Qahir dari

Abdul Ghafir bin MGanrmad dri Muhammad bin Isa Al Jaluili dari Ibrahim bin

Muhanrnad bin Sufyan da.i Muslim bin Al Hailaj dari Abu Baltar bin Abu Spibah dari
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1099- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin

Thuhman dari 'Ashim dariZindari Abdullatt {$11;iiji6'b$
@ Wof" jadilah dia dekat [pada Muhammad sejarakJ dua

ujung busur panah atau lebih dekat fiagiJ), ia berkati, "Jibril AS

mendekat kepada Nabi SAW sejarak satru dzira' atau dua

dzira'."(lw)

I100- Ibnu Hambal: Yatrya bin Adam menceritalon kepada kami, Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abdunahman bin

Ya ddari Abdullah:

Tentang firman Allah SWT: @ -oI filA 7KY (Hatinya tidak

mendustakan apa yang telah dilihatnya) ia berkata, "Rasulullah

SAW melihat Jibril AS mernakai pakaian dari rafraf dan ia
memenuhi antara langit dan bumi (karena saking besarnya)"(llm)

Hafsh bin Ghiyats dari Asy-Syaibani, pada ayat, "Hatinya tidak mendustakan apa yang
telah dilihatnya." Dan juga 6: 216 dari Ismail bin Abdul Qahir dari Abdul Ghafir bin
Muhanunad dari Muhammad bin Isa Al Jaludi dari Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan
dari Muslim bin Al Hajjaj dari 'Ubaidillah bin Mu'adz Al 'Anbari dari ayahnya dari
Syulbalr dari Sulaiman Asy-Syaibani, pada ayat, "sesungguhnya dia telah melihat
sebahagian talda-tanda (lcefuasaan) Tuhannya yang paling besar." Ia juga
meriwayatkannyai:243 pada surah Faathir ayat l.

Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 3 : 266 pada ayat yang sama.

Ibnu Hajar berkata dalam lI Kafi: l38,"Muttafoq 'Alaih dari hadits Ibnu Mas'ud."
Kemudian ia mengutip scpcrti arsar I l0l dai lb,nu Hibban.

Al Qurthubi meirgutipnya dalam ,{l Ahlcam 14: 319-320 pada ayat yang sama dari
Muslim.

'o- Jani'27: 27. As-suyrthi mangrtipnya darinya dalan Ait-Dun 6: 123, dan
dari Ibnu Al Mmdzir.

AI Baghawi meriwayatkann ya dr/rarrr Al Ma'alim 6: 21 3 secara ringkas, dan Ibnu Al
Jauzi dalamlz-fud8:67 dcngan redalsi yang sama.

"*- Al Mwnod 5: 279.Ia mengulangnya dengan sanad yutgsama 6.' 31.
At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya'l2: 172-173 dari 'Abd bin

Humaid dari 'Ubaidillatr bin Musa dan lb,nu Abu Razrnah dari Israil dari Abu Ishaq
dengan r€daksi yang sama. Ia berkata, "Hqsan shahih,"

A0FThabari meriwayatkannya dalam Al Jami'27: 29 dari Ibnu Buzai' Al Baghdadi
dari Ishaq bin Manshur dari Israil dari Abu Ishaq dengan redaksi ),ang sama. Ia juga
meriwayatkannya 27: 30 dari Ibmu Humaid dari Mihran dani Suffan dari Abu Ishaq
t€,ntang ayat: (Dan Sesungguhnya Mahammad Telah melihat Jibil itu (datam rupanya
yang osli) pada walau yory lain).

AI Hakim mcriwayatlannya dalam Al Mustadrak2: 468469 dari Abu Zakariya Al
'Anbari dri Muharnmad bin AMussalam dari Ishaq dari Yahya bin Adam dari Israil dari
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uA'l,l,,G'il;@ o,r g gi*, \giai;io@
r'fa,{( i:Sr;";^li,fiit@F €'W {f,c*

{@ dKfri;*ya&fr@.fr
(Malrn apal<ah l<MrL Inwl.yrik Meliv;rhl hennolk

merrtantatmya tentang apa ymtg alah dilihaarya? Dqn
se$rnggukmyalvluhammad telah melihat libril iu [dalcnt

rupanya yorrlg aslil pado wakl;,t yolttglain, [yaitu] di
Sidr atit lvlurtaha. Di delrortny a adt sy ur ga temp at tinggol,

ftvluhorwnadmelihatlitrf;lllirltik,aSidtatillvlwtaha
diliputi oleh seruaht yong meliputittya. Panglihatarmya

Iltvluhnlrm'adl fidakberpaling dari yartg dilihatnya itu dnr.

tidak fpula] melarnpauhtya, Sesunggzhnya dia telah
melihatsebahagiantanda.tanda[lcelu.asaatr]Tuhannya

y ang paltng besarl (Qs. An,Najm: 1 2' 1 8)

ll0l- Ibnu Hambal: 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari 'Ashim bin Bahdalaft

dari Zir- dailbnu Mas'ud bahwa ia berkata tentang ayatini:'Ifi

@ dJ 'ij',f; (Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat

Jibril itu fdalam ntpanya yang asliJ pada waWu yang lain):

Rasulullah SAW bersabda, *Aku melihat Jibril AS di delut

Sidratul Muntaha dengan 600 sryap; dai bulunya befiatuhan

aneka warna, mutiara dan Yaqut.'(t tot)

Abu Ishaq dangur redaksi yang sama. Ia mcnilainya shahih dan dipcrkuat oleh A&-
Dzalrabi.

As-suyrthi mengrrtipnya dari mcrclo -selain Ibmu Hambal- dalam Ad-Dtt 6: 123;
dan dari Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-
S)rail&, Ibmu Mardawaih, Abu Nu'aim dur Al Baihaqi @crsama-sama dalanAd-Dala'it)
dengan redaksi yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya dalwn At-TafsirT: 423 dari Ath-Thabari dari Ibnu Buzai'.
Al Qurtlrubi mengutipnya duiiamAl Ahlum 17;98 dari At-Tirmidzi'
ttot- Al Musnad 6: 9. Ia juga meriwayatkannya 6: 184 dari Hasan bin Musa dari

Hammad bin Salamah dari 'Ashim dengan redaksi yang sama. Di dalanulya tidak
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It02- Ibnu Hambal: Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Thalhah menceritakan kepada karni dari Al
Walid bin Qais dari Ishaq bin Abu Al Kahtalah, Muhammad

berlrata: Saya menduganya dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata,

"Sesungguhnya Muhaminad SAW tidak melihat Jibril AS dalam

bentuknya 
-yang 

asli- kecuali dua kali. Pertama adalah ketika

ia merninta ke,padanya agar menirmpal*an diri dalam bentuknya

disebutkur, "sidratul Muntalw." Didalanrrya disebutkan, "Bertebaran" sebagai ganti

dari "B€rjatuhan". Dan juga 5; 282 dart Hajjaj dari S1larik dari 'Ashim dari Abu Wail
dari Abdullatr dengan redalsi yang sama tanpa ayat, dan tidak disebutkan di dalamnya,

"sidrahi Muataha." Di dalanrrya disebutlon, "Setiap sayapn)ra menutupi ufuk." Dan
juga 5.' 33G'331 dari Zaid bin Hubab dari Husain dari 'Ashim bin Bahdalah dari Syaqiq

dengan redalci )rang sarna sarnpai "600 sayap." Dan setelahnya disebutkanr Ia berkata.'
aku bertanya kepada 'Ashim t€ntang sayapsayap, tapi ia tidak mau memberitahukan
kepadaku. Katanya.' lalu sebagian sahabatku mengabarkan kepadaku bahwa satu sayap
(me,nutupi) antra langit dan bumi. Ia juga meriwayatkan dari Zaid bin Al Hubab dari

Husain dari Hashin dari Syaqiq dari Ibnu Mas'ud.' Rasulullah SAW bersabda,"Jibril AS
mendatugiht deagan memakai pakaian hijau yang padanya bergelantungan tnutiara."

Ath-Thabari meriwayatkurnya dalam Al Jami'27: 29 dari Ibrahim bin Ya'qub Al
Jauzajani dari 'Arnru bin 'Ashim dari Hammad bin Salamah dari 'Ashim dari Zin
dengan redaksi )4ang sama. Di dalanrrya disebutlon, t'Beiatuhan (akibat scyap yqng
dikibaskan) sebagai ganti dri "Berjatuhan." Ia juga meriwayatkannya dari Abu Hisyam
Ar-Rifa'i dan Ibratrim bin Ya'qub dan Taid bin Al Hubab dari Al Husain bin Waqid dari
'Ashim dari Abu Wail seperti riwayat Ahnrad dari Zaid bin Al Hubab.

Al Qrirthubi mengutipnya ddamAl Ahtcam 17:94 duiAl Mahdawi.
Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 7: 421 dari Ibnu Hainbal dari Hajjaj. Ia

berkata, *Ahmad meiryendiri dalam periwayatannya." Kemudian ia meirgulangnya 7r
427 dai Ahmad dari Yahya bin Adam dari Syarik Ia berkata, "Sanad-nya hasan." Tapi
aku tidak menemukannya dri Yahya bin Adam. Dan juga dari Ahmad dari Hasan bin
Musa Ia bcrl<atc "Sanad-nya bagus sekali". Dan juga dari Ahmad dari Zaid bin Al
Hubab dengan dua riwalatnya. Ia berkata tentang keduanya, "Sanadnya bagus."

As-Suyrthi mengutipnya dalamAd-Dtrr 6; 123 dari Ahmad, 'Abd bin Humaid Ibnu
Al Mmdzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh (dalam Al 'Azhamah), Ibnu Mardawaih,
Abu Nu'aim dad Al Baihsqi (bersama-sama dalamAd-Da/aiI) seperti riwayat Ahmad
dari Hajiaj. Ia juga mengutip,nya dari Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailfi. Ia menyebutkan
dua ayat, "Dan sesutguhn n Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang
asli) pada walat yang lok, (yattu) di Sidratil Mwiaha;' Di dalamnya disebutkan,
"Dalrn bentulm)ra (yanS asli) di Sidratul Muntaha" dan 'Satu sa)raPn)ra menutupi ufuk."
Ia juga mcngutipnya 6: 321 pada surah At-Talsrir rpt 23 dari AMunazzaq, 'Abd bin
Humai4Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Mardawaih, yaitu redalsi, "Beliau melihat Jibril AS
)ang mcrrputt1ral 600 sa),ap )ang menutupi ufuk." Ia juga mengutipnya dari Ibnu
Mardawarltr dan Abu Nu'aim (ddarn Ad-Dab'fi, yrftu redaksi, "Jibril yang mernakai
rafraf hijau yurg mcnutupi ufirk"
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-yang 
asli-. Malca Jibril menampaldmn diri dan menutup ufuk.

Adapun yang kedua adalatr ketika beliau naik bersamanya."

Firman Au an, ii,\ s\ $!;j,6j 693 @D 3sc7 @ oV;tig3,
@ ;J C .g! Jt a;t @ $idang dia berada iti nfuk vans
Tinggi. Kemudian dia mendekat, lala benambah dekat lagi.

Malw jadilah dia d*at [pada Muhammad sejarakJ dua

ujung busur panah atau lebih dekat fiagrl. Lalu dia

menyampailran kepada hamba-Nya [MuhammadJ apa yang

telah Allah wahy*an), ia berkata, "Ketika Jibril AS merasakan

-kedatangar- 
Tuhannya, ia kenrbali ke bentuknya semula lalu

sujud."

sedangkan firman Allah: @ tffii;; +'^4@ .f;f ii',6';lj
{ @ $v-, f;!,?S(@-f;-r '6i)i,fiIr@ €,fr';r,c:*
@ dKjf i; 4)1L E (oon sesungsuhnya Muhammad telah

melihat Jibril itu [dalam ntpanya yang asliJ pada wahu yang

lain, [yaitu] di Sidratil Muntaha. Di delcatnya ada surga tempat

tinggal, [Muhammad melihat JibrilJ t(etika Sidratil Muntaha

diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya

[MuhammadJ tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak

[pulal melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat

sebahagian tanda-tanda flrchtasaanJ Tuhannya yang
paling besar) ia berkata, "Yakni bentuk Jibril AS 

-bentuk
aslinya-."(l I02)

Al Musnad 5r 331. Syakir berkatq "Shahih, seandainya tidak diragukan
apakah riwayat ini Maushul kepada Ibnu Mas'ud atau tidak."

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalan At-Tafsir 7: 430. Ia berkata" "Gharib." la
juga mengutipnya 71 419 dari Ibnu Abu Hatim dari Abu Zur'ah dari Musharrif bin Amru
Al Yami Abu Al Qasim dari Abdunahman bin Muhanrnad bin Thalhah bin Musharrif
dari ayahnya dari Al Walid bin Qais deirgan redalai yang sama secara ringkas, sampai
ayal" "Sedang dia berada di ufukyang TtnggriJ

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 122-123 dari Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu
Abu Hatim, Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh (dalam Al 'Azhamah) seperti riwayat
Ibnu Katsir dari Ibnu Abu Hatim. Ia menambatrlwr, "sbsunggufurya dia telah melihat
sebahagian tandalaida (leefuasaan) Tuhonya yang paling besar." Ia berkata, "Be,lrtuk
Jibril AS 

-yanS 
6sli-."

Al Baghawi meriwayatkan dalam Al Ma'alim 6:224 dui Ibnu Mas'ud dan Aisyah,
"Bahwa Nabi SAW melihat Jibril AS {alam wuju&rya yang ssli-."
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I103- Ath'Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mihran menceritakan kepada kami dari SuSan dari Qais bin

wahb dari Murrah dari Ibnu Mas'ud: @ .fJ 7j X; I$j @on
sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu [dalam
rupanya yang asliJ pada wafuu yang lain), ia berkata, 'Nabi
SAW melihat Jibril AS dengan bulu kedua kakinya seperti

mutiara, seperti tetesan di atas kacang-kacangan.'0103)

ll04- Ibnu Hambal: Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik bin

Mighwal mengabarkan kepada kami dari Az-Zr,tbair bin 'Adi dari

Thalhah dari Murrah dari Abdullah, ia mengatakan:

Ketika Rasulullah SAW melakukan isra', beliau sampai di

Sidratul Muntaha yang terletak di langit keenam. Padanya

berakhir segala yang naik dari bumi lalu diambil darinya, dan

padanya berakhir segala yang turun dari atasnya lalu diambil

darinya. Ia berkata: @ g-U '6i)i $-3ygtttunanmad melihat

Jibriu latika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang

meliputinya), ia berkata, "Tilam emas."

Katanya, melanjutkan: Nabi SAW diberi shalat lima waktu, akhir

suratr Al Baqarah, dan ampunan bagi orang yang melakukan

dosa-dosa besar -'bagr omng yang tidak menyekutukan Allah

dengan sesuatu pun dari kalangan umatnya-.(lloa)

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkurn)ra dalam Az-fud 8; 68-69. Ia menambahkan,
"Dalambentuk aslinya."

Al Qur0rubi juga meriwayatkannla dala{n Al Ahkam 17: 93.Ia menambahkan,
"Dalam bentuknya -yang asli- dua kali." Ia juga meriwayatkannyt 17: 94 tanpa
tambahan ini pada aya\"Dan sesutguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalan
rupanyo yang asli) pada waldu yang"lain." Ia bcrkatq "Riwayat ini shahih dan todapat
ddun Shahih Muslim." Mungkin yang dimalsudnp adalah riwayat Muslim pada atsar
1098. tt6- Jami' 27: 30.Ia juga meriwayatkannya dari Al Husain bin Ali Ash-Shada'i
dari Abu Usamah dari Qais deirgan redaksi yang sama.

As-Suyuthi meirgutipinya dalam Ad-Dun 6: 125 dari Abu Asy-Syaikh dan Ibnu
Mardawaih dengan redaksi )rang sama.

"n- Al Musnad 5: 243.Ia mengulangrya dangan sanad yang sama 6.' 45.
Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya lr 107 dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah dari Abu Usamatr dari Malik bin Mighwal; dan dari Ibnu Numair dan Zuhair bin
Harb, semuanya dari Abdullah bin Numair dc,ngan redaksi yang mirip. Ibnu Numair

fofsir lblrulr/ras'ud



bcrkata.. Ayahku menceritaksr kepada lomi, Malik bin Miglrwal menceritakan kepada

karni dari Az-Zubair bin 'Adi dengm rcdaksi yang sama.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 12: 167-168 dari Ibnu Abu Umar
dari Suflan dari Malik bin Miglrwal dari Thalhah bin Musharif dengan redaksi yang
sama. Di dalarnnya disebutkan: Selain Malik bin Mighwal mengatakan, '?adanya
berakhir pengaahuan makhluk; mereka tidak morgetahui yang di ata.mya." Abu Isa

berkata, " H as an s hahih."
An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunanaya l: 223'224 dari Ahmad bin

Sulaiman dari Yahya bin Adam dari Malik bin Mighwal dari Az-Zubair dari Thalhah

dangan redaksi yang sama secara ringkas.
Ath-Thabari meriwayatkannya dalam lI Jami' 27 : 3l dari Muhanumad bin 'Umaratt

dari Sahl bin 'Amir dari Malik dari Az-Zubair dari (Ibnu) 'Adi dengan redaksi yang

sama secara ringkas sarnpai rcdaksi, "Lalu diambil darinya."
Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6: 215 deirgan makna yang sama

secara ringkas sampai redaksi, '"Tilam Emas." Di dalamnya disebutkan batrwa Sidratul
Muntaha bsrada di langit keenam. Kemudian ia berkata setelahnya, "Diriwayatkan
kepada kami tentang hadits Mi'raj.' Kemudian aku dibawa naik ke langit ketujuh.

Ternyata disana ada Nabi lbrahim AS. Maka kuucapkan salam kepadanya. Lalu aku

dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Temyata buahnya seperti kendi-kendi Hajar dan

daunya seperti telinga gajah. Sidratul Muntaha adalah pohon teratai. Dinamakan Sidratul
Muntaha karena padariya berakhir ilmu makhluk." Ia juga meriwayatkannya l; 265 pada

suralr Al Baqarah ayat 285 dari Ismail bin Abdul Qahir dari Abdul Ghafir bin
Muhammad dari Muhammad bin Isa Al Jaludi dari Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan

dari Muslim bin Al Hajjaj dri Abu Bakar bin Abu Sfibah dari Abu Umamah dari

Malik bin Mas'ud dari Az-Zubair bin 'Adi dari Thalhah bin 'Adi bin Mushalrif seperti

riwayat aslinya.
Al Qurthubi mengutipnya dalamAl Ahkam 17:94 dari Muslim.
Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 7: 429 dari Ahmad dari Malik bin

Mighwal. Di dalamnya disebutkan bahwa Sidratul Muntaha ada di langit ketujuh. Ia
berkata, "Muslim meriwayatkannlxa sesara menyendiri." Ia juga mengutipnya l; 506

pada surah Al Baqarah ryat 285 dari Muslim. Dan juga 5; 28 pada surah Al Isra' ayat I
dari Muslim dan dari Al Hafidr Abu Bakar Al Baihaqi dari Abu Abdullah Al Hafizh dari

Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub dari As-Surri bin Khuzaimah dari Yusuf bin
Bahlul dari Abdullatr bin Numair dari Malik bin Mighwal dari Az-Zubair dari Thalhah
dengan redaksi yang sama.

As-suyrthi mengutipnya dalam Ad-Dun 6: 125 dari Ahmad, 'Abd bin Humaid,
Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
(dalam Ad-Dala'it).Ia jugam€ngutipnya l; 378 pada surah Al Baqarah ayat 285 dari

Muslim. Dan juga 4: l54ptdasurah Al Isra' ayat I dari Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i
dan Ibnu Mardawaih dengan redaksi yang sama.

Az-Zarnaldtsyari menyebufirya dalam Al Kasysyaf l: 173 pada surah Al Baqarah

ayat285.
Ibnu Hajar mengeluarkannya dalam Al Kafi: 24dari Muslim.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalam Az-Zad 8.' 69 bahwa tempat Sidratul Muntaha

ada di langit keenam, dengan mengutip dari Muslim.
As-suyrthi mengutipnya daJiam Ad-Durr 6: 126 dari Abu Asy'Syaikh (dalam Al

'Azhamah), "Surga tedetak di langit ketujuh yang t€rtinggi sedang Neraka terletak di
bumi ketujuh yang terendah."
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1105- Ath:Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari

Al Hasan Al 'Urani dari Al Huzail bin Slnratrbil dari Abdullah

bin Mas'ud:

Tentang firrnan Allah: 6t!fi'n+ (Sidratul Muntaha), ia berkata,

'"Tepi surga, di atasnya ada sutera tipis dan sutera tebal.'(ll0s)

1106. [bnu Hanrbal: Abdurrazzaq mencerihkan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari A.l A'masy tentang firman Allah
'Azza wa Jalla: @ {;i.($ )y A1 b.8S (Sesungguhnya dia

telah melihat sebahagian tanda-tanda [kclcuasaanJ Tuhannya

Ath-Thabari meriwayatkan dalam Al Jami' 27:33 dari Muharnnrad bin 'Umarah
dari Suhail bin 'Amir dari Malik dri Az-Zubair bin 'Adi dari Thalhah Al Yaml dari
Murralr dari Abdullall ([Mtrtammad melihat JibrilJ kctilca Sibatil Mwtaha diliputi oleh
sesuatu yang melputinya), ia berkata, "Ditutupi tilarn srnas."

Al Baghawi meriwayatkm dalam Al Ma'alim 6:216 dan Az-Zamakltsfri dalamAl
Kasysyaf4:39.

Ibnu Hajar me,ngcluarkannya dalam Al Kafi: 161 dari Ishaq bin Rahawaih dari jalur
Murrah.

Ibnu Al Jauzi mengutipnya dalaml z-fud8:70 dsri Muslim.
Al Qurthubi memgutipnya dalam lI Ahkan 17: 96 secara Madu'. Dan juga 17: 98

dsri Al Mawardi, pa.da ayat "Sesungguhnya dia Telah melihat sebahagion tanda-tanda
(kzhtosean) Tuhannya yang paling bssar."

Az-Zamalrftsyari.meriwayatkan dalarnAl Kasysyaf3: 9 pada surah Al Anbiyaa' ayat
28, "Dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melihat Jibril AS pada malam mi'raj
tersunglor seperti alas pelana karenatakut kepada Allah."

Ibnu Hajar rnengeluarkannya dalem Al Kafi: I l0 dari Ibnu I(huzaimah dari riwayaf
Munatr dari Ibnu Mas'ud.' 'Bahwa Nabi SAW menyebutkan Sidranl Muntaha -al
hadits. Bel;au bersabdq *Lalu Jibril tersunglatr dan meajadi seperti alas pelana yang
dijatuhlun." Ibnu Hajar berkata, "Sanad-nya lorat, Ibnu Al Jauzi keliru karena memvonis
dha'ifMuhammdbin Maimun gurun),a Ibnu Khuzaimah, karenaperawi ini tsiqah."

"ot- Jami' 27: 32-33.Ig juga meriwayatkannya dari Ibnu Humaid dari Mihran dari
Sufyan dari Salamah bin Kuhail Al Hadhrami dari Al Hasan Al 'Urani. la berkata, "Aku
berpendapat atsar ini diriwayatkan dari Al Huzail" dangan makna yang sama. Dan juga
dari lb,nu Humaid dari Mihran daxi Al Hasan Al 'Urani dari Al Huzail, Ia tidak ragu
dalam hal ini. Ia menarnbahkail di awalnya, "Tepi surga yakni tengahnya."

As-Suyrthi mcngutipnya darinya dalam Ad-Dun 6: 125; dan dari Al Firyabi, Ibnu
Abu Syaibah dan Ath-Thabarani.
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yang palingbesar),ia berlota: Ibnu Mas'ud berkata, 'Nabi SAW

melihat rafraf hijau dari surga ),ang menutuPi ofuk.u(1106)

( Senrngguhny a or ong- onmg y orJg tiada bqimon lnp odo
lehifuponakhiratrnrr:eluberrlr.benonmr.namakrrrr

mf,lail<d itu ilengon ncmta Per:emftu,ari
(Qs. An.Najm I53h 27)

1107- As-suyuthi: Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Namailah para malaikat dengan

nama-nama laki-laki. Kemudian ia mernbaca ayat: itfij-'{ i-$tity

@ Atii 'z;;t "K# 'tH 'r;{U(sesungguhnya orans-orans

yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-

benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan)"Qtot)

tt06- Al Mttsnad 6: 143. Bulfiari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 4; 115 dari
Hafsh bin Umar dari Syu'bah dad Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah. Ia juga
meriwayatkannya dari Q{ishah dari Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim.

Atlr-Thabari meriwdyatkannya dalam Al Jami'27: 34 dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i
dari Abu Muawiyalr dari Al A'masy. Dan juga dari Abu As-Sa'ib dari Abu Muawiyah
dari Al A'masy.'Dan juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Su$nn dari Al A'masy.
Dan juga dari Ibnu Abdul A'la dari lb,nu Tsaur dari Ma'mar dari Qatadah dari Al
A'masy dari Ibnu Mas'ud.

As-Suyuthi mengutipnya dari keduanya -selain Ibnu Hambal- dalam Ad-Dur 6:
126; dan dari Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mm&ir, Ibnu
Abu Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi (bemama-
sama dalam I d-Dala' it).

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 6: 216 dari Abdul Wfiid Al
Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muhammad bin Yusuf dari
Muhammad bin Ismail dari Hafsh bin Amru dari Syr'bah dari Al A'masy.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-kd 8: 7l bahwa yang dimaksud adalah
salah satu tanda-tanda kelorasaan Allah yang dilihat Nabi.

"o'- Ad-Duo 2: 2l pada suratr Aali 'Imraan a,yx 39 dengan membaca ayat ini.
Setelatrnya disebutkan.' Abdullah memb€ri nama laki-laki kepada para malaikat dalam Al
Qur'an.

{ @ $ifi ".iS "Kifi sH';h$\'i'};;J r.+i( 3l}
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{ @ . .'Ari $,*t;'f ;$',€s#- i45i \
(lYaitu] oftmg.or(mg ydrJg nvr$auhi ilosa.ilosabesar dan

puhntanleiiyangslaindmile^salahmtl<esalalwt
l<ec-il ...) (Qs. An.Najm l53lz 32)

1108- Ath-Thabari: Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada

kami dari Ma'mar dari Al A'rnasy dari Abu Adh-Dhuha bahwa

Ibnu Mas'ud berkata, "Zina keduafi,ata adalah memandang, zina
kedua bibir adalah mencium, zina kedua tangan adalah memukul,
zina kedua kaki adalatr berjalan, dan kemaluannya akan

membenarkarmya dan mendustakannya. Jika ia melakukan
dengan kemaluannya, maka ia telah &rzina; dan jika tidak maka

namanya dosa kecil.u(l lo8)

(Mali.abersuiudlah@adaNlahdmnsen$ahlahtDial)
(Qs. An-Najrr l53lz 621

ttot-.Iami'27: 39.Ia juga meriwayathnnp dari Ya'qub bin Ibrahim dari Ibnu
'Ulayyah dari Manshur bin Abdurrahmm dri Asy-sya'bi tentang ayat ini. Ia berkata,
"Yaitu selain zina." Kemudian ia nrenuturkm dari Ibnu Mas'ud, 'zina kedua mata
adalalr mernandang, zina kedua tangan adalah mernegang, zina kedua kaki adalah
be{alan, dan realisasinya adalah (melakukan) dengan kemaluan.',

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 7 : 435 dengm rcdalsi aslinya.
Al Hakim meriwayatkann)ra dalarn Al Mustadrak 2: 470 dai Abu Za}urriya Al

'Anbari dari Muhammad bin Abdussalam dari Ishaq dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari
Al A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq. Ia morilainya shahih dan diperkuat oleh
Adz-Dzahabi.

As-Suyuthi mengutipnya dari kcdumya dalun Ad-Dm 6: 127; dan dari
Abdurrazzaq, 'Abd bin Humaid, Ib,nu Al Mrmdzir dat Al Baihaqi (dalam Syt'ab Al
Iman).

Al Qurthubi meriwayatkannyt ddan Al Ahla n 17: 106.
Al Baghawi menpbutrya dalam ll Mablim 6: ?-i20, dm Ibrnu Al Jauzi dalan, Az-

ZadS:76.

T$stulbwlvlrrrt'ud



1109- Ibnu Al Jauzi: (Dikatalon) bahwa ayat ini merupalcan sujud

tilawah.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.(rl@)

"@- ?nd 8; 86. Al Qurthubi meriwayatkan dengan malaranya dalamAl Ahktm l7:

Tdldrlbnuitlas'ud ' ' f"ii-l



O SURAH AL QAL,IAR O

{@ F3i'Jii6bat;1ti\
(Telah del<d damgrya saat itu dq tclah tr,ltrJlohbutilrr)

(Qs. Al Qamar [54]: 1)

1l l0- Ath-Thabari:: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Jarir menceritakan kepada kani dari Mughirah dari
Ibrahim dari AMullah, ia berkata, 'Terbelahnya bulan telah
terja6i.rr(t I lo)

l11l- Ibnu Hambal: Muhammad bin Ja,fanngngeritekan kepada kami,
Syu'bah menceritakan ki"ada kami dari sulaiman dari Ibrahim
dari Abu Ma'mar dari AMullah bahwa ia berkata tentang ayat
ini: @ Fi iri;6 t ,Ai ;iI (Tetah dekat datangnya saat itu
dan Telah terbelah bulan), ia berkata, "Bulan terbelah dua pada
masa Rasulullah sAw 

-Syu'bah 
ragu-. satu belahan berada di

belakang bukit dan satu belahannp lagi berada di atas bukit. I-alu
Rasulullah SAW bersabda, *ya Allah, saksikanlah2{ltlt)

ttto- Jami'27:Sr.Ia juga mcriwayattannya dari ya,qub bin Ibrahim dri Ib,nu
'Ulayyah dari Ayyub dari Muhanrnad dengur r"d"t$i yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalarnAt-Tafsir-l: isodengan riwayat ya,qub. Ia,,,*yf}ltq bahwa M,humnad adalah lbnu sirin. Uhat surah ei-Furq an ayatTi.""- Al Mustud 6: 135. Ia juga,mcriwayatkannya 6: 167 dari euu rvruiwiyat aari
Al A'masy dari Ib,ratrim dengan redaksi ),ulg sarns sicara ringkas. Dan juga 5; 2(X dari
Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma,ma*iro,irgri"loi aaurrr,y"

- Al Bul:]rari meriwayatkannya ddam shahih-nya 9: tri dui Musaddad dri yatrya
dari Syr'bah dan su$nan dari Al A'masy dsi Ibralrim dengan ,"auk"i lrrrrg sama. Di

Tcrysr lomi+Ins.uti
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dalannya disebutkan, '"Tertelah mcnjadi dua" tanpa keraguan. Dan juga 4: 206 dxi
Shadaqah bin Al Fadhl dari Ibnu 'Uyainatr dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid seperti
riwayat Ahmad dri Su$ran sccara ringkas. Dan juga 5: 49 dari 'Abdan dari Abu
Hamzalr dari Al A'masy dari Ibrahim sccara ringkas. Di dalanrrya disebutkan, "Belahan
satunya bergescr ke rah bukit." Setelalrnya disebutkan, "Abu Adh-Dhuha mengatakan
dari Masruq dari Abdullatr.' Bulan terbelah di Mekkalr." Hadits ini diperkuat oleh
Muhammad bin Muslim dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid...." Dan juga dari Umar bin
Hafsh dari ayahnya dari Al A'masy dari Ibrahim de,ngan redaksi, "Bulan terbelah."

Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya4:2158-2159 dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah, Abu Kuraib dan Ishaq bin lbrahim, semuanya dari Abu Muawiyah, dan dari
Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya, keduanya dari Al A'masy; dan dari Minjab
bin Al Harits At-Tamimi dari Ibnu Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dengan redaksi
yang sama. Redatsi awalnya adalah, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di
Mina, tiba-tiba bulan terbclatr manjadi dua ...." Ia juga meriwayatkannya dari Ubaidillatr
bin Mu'a& Al 'Anbari dari ayahnya dari Syr'bah dari Al A'masy dari Ibrahim dengan
redaksi yang sama. Di dalanmya disebutkan,''Maka satu belahannya menutupi bukit."
Dan juga dari Arnru An-Naqid dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu
Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar secra ringkas.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 12: 174.176 dari Ali bin Hujr dari
Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dengan redaksi yang sama. Dan juga dari
Ibnu Abu Umar dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar secara

ringkas. Ia berkata tentang keduanya,"Hasan shahih."
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak2: 471 yurg termuat dalam atsar

berikutnya dari Abu Manshur Muhammad bin Ubaidillatr Al Farisi dari Muhammad bin
Syadzan Al Jauhari dari Muhammad bin Sa'id bin Sabiq dari Israil dari Simak bin Harb
dari Ibrahirn An-Nalha'i dari Al Aswad bin Yazid dari Abdullah dengan redaksi yang

sama. Di dalamnya disebutkan, "Satu belahan di atas Abu Qubais dan satu belahannya
lagi di atas As-Suwaida'." Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'27: 50 dai Ishaq bin Israil dari An-
Nadhr bin Syumail Al Mazini dari Syu'bah dari Sulaiman dengan redaksi, "Dua
belahan." Tanpa ragu-ragtr. Ia juga meriwayatkannya dari Abu As-Sa'ib dari Muawiyah
dari Al A'masy dari Ibrahim dengan redaksi yang sama secara ringkas. D dalanrrya
disebutkan bahwa bulan terbelah di Mina..Ia juga meriwayatkannya dari Isa bin Utsman
bin Isa Ar-Ramli dari pamannya Yahya bin Isa dari Al A'masy dari Ibrahim dari seorang
laki-laki dari Abdullah dengan redaksi )rang sama.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim
Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari
Muhammad bin Ismail dari Musaddad dari Yahya dari
A'masy dari lbrahim deirgan redaksi yang sama. Abu
Masruq dari Abdullalr, "Bulan terbelah di Melkalr."

Ar-Razi meriwayatkannya dalam ll Mafatih 4: ll
secara ringkas.

6: 226 dari Abdul Wahid Al
Muhammad bin Yusuf dari

i Syu'bah dan Suyfan dari Al
Adh-Dhuha mengatakan dari

pada surah Al An'aam ayat 5

Ibnu Al Jauzi mangutipnya dalamlz-Zad 8: 87-88 dari Al Bukhari dan Muslim.
Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 7: 449 dari Ahmad dari Sufpn dari Ibnu

Abu Najih. Ia berkatq "Dernikianlah Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Su$mn
bin 'Uyainah. Keduanya mengeluarkannya dari Al A'masy dari lb'rahim dari Abu
Ma'mar ...." Ia juga mengutipnya dari Ibnu Jarir dari Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli.
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l|lz- Ibnu Hambal: Muammil menceritakan kepada karhi, Israil

menceritakan kepada kami dari Simak daxi Ibrahim dari Al

Aswad dari Abdullah, ia berkata, "Bulan terbelah pada masa

Rasulullah SAW hingga alu melihat bukit berada di antara dua

belahannYa'rr(l 
tl2)

1113- Ath-Thabari: Al Hasan bin Yahya Al Maqdisi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Yatrfia bin Hammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah menceritakan kepada

kami dari Al Mughirah dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari

Abdullah, ia mengatakan:

Bulan terbelah pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang-orang

Quraisy berkata, "Ini adalah sihir Ibnu Abu Kabsyah.2o5 Ia

menyihir kalian. Tanyakanlah kepada ofimg-orang yang sedang

Setelahnya disebutkan: Al Bukhari berkata.' Abu Adh-Dhuha mengatakan dari Masruq

dari Abdullah,'Di Mekkah."
As-suyuthi mengutipnya dzlam Ad-Durr 6: 133 dari 'AM bin Hurnaid, Al Bulifiari,

Muslim, At-Tirmi&i, Ibnu Jarir dan Ibnu Mirdawaih dari jalur Abu Ma'mar dengan

redaksi yang sama. Ia juga mengutipnya dari Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim (dalam

Ad-Dala'il) dari jalur Alqamah dengm redaksi ymg sama. Dan juga dari 'Abd bin
Humaid, Al Hakim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalam Ad'Dala'il) dari jalur

Mujahid dari Abu Ma'mar dcngan redalci yang sama seperti riwayat Al Hakim.

Ibnu Hajar mengutipnya dalam ,{I Kafi: 16l dari Ash-Shahihain dari Abu Ma'mar
ketika men-la/rftnJ hadits berikutrya yang diriwayatkan oleh Az-Zama}irsyari.

Al Qurtlrubi menyebutnya dalam Al Ahkam 17 : 126.
ttt2- Al Munad 6: 12. Attr-Thabari nreriwayatkannla dalam Al Jami'27; 50 dari

Muhammad bin 'Umarah dari Anru bin Hammad dari Asbath dari Simak dengan redaksi
yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya dari keduanya dalam At-Tafsir 7: 450 de,ngan dua

riwayatnya.
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 471 dari Abu Manshur

Muhammad bin Abdullah Al F'arisi dari Muhammad bin Syadzan Al Jauhari dari

Muhammad bin Sa'id bin Sabiq dari Israil dari Simak dengan redaksi y,ang sama.. Ia

menilainya sft ahih dan dipe*uat oleh A&-Dzahabi.
As-sunrthi mengutipnya dari mereka dalan Ad'Dun 6: 133; dan dari 'Abd bin

Humaid, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim (dalam Ad-Dala'it) dari jalur Al Aswad dengan

redalsi yang sama.

Az-Zamaklrsyari meriwayatkurnya dalam Al Kasysyaf4; 43 dengan redaksi, 'Derni
Allah, aku melihat gua Hira' bcrada di amtara dua belahan bulan."

Ibnu Hajar me,ngeluarkannya dalam lI Kafi: 16l dari Ibnu Mardawaih dari riwayat
Manshur dari Zsid bin Wahb dad Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang sama.

'o' Orang-orang musyrik menjuluki Nabi SAW dengan julukalr "Ibnu Abu Kabsyah"
(Al Qanus Al Muhilh).
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melakukan perjalanan." Maka mereka menjawab, "Ya, kami

melihatnya." Lalu Allah Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat:

@ pi'ei;S'AA| iA fraoh dekat datangnva saat itu dan

Te I ah t erb elah bul an).o 
| lt)

ttts- Jam" 27: 50-5l.Ibnu Katsii mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 7: 449'
450. Ia juga mengutipnya dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu 'Awanah dari Al
Mughiratr dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Al Baihaqi

dari Abu Abdullah Al Hafidr dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Al 'Abbas

bin Muhammad Ad-Duri dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Abu Adh-Dhutra

dengan redaksi yang sama.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 133 dari Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu ,Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi (keduanya dalam Ad-Dala'f) dari jalur

Masruq.
Al Baghawi meriwayatkannyadalartAl Ma'alim6:226 drl Abu Adh-Dhuha.

Ibnu Al Jauzi msriwayatkannya dalam Az'Zad 8.' 88, dan Al Qurthubi dalam Al
AhkamlT:127.

Al Wahidi meriwayatkannya dalam Al Asbabr 424 dai Abu Hakim 'Uqail bin
Muhammad Al Jurjani (ijazatr dengan redalsinya) dari Abu Al Faraj Al Qadhi dari

Muhammad bin Jarir dari Al.Husain bin Abu Yatrya Al Maqdisi dari Yahya bin Hammad

dari Abu 'Awanah dari Al Mughirah dari Abu Adh-Dhuha dengan redaksi yang sama.

TotshlbwMas'u.il



O SURAH AR,RAIII\{AAI\T O

I I 14- Ibnu Al Jauzi: Madaniyah.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu 14r"'u6.(llla)

1115- Ibnu Hambal: Affan menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, 'Ashim menceritakan kepada kami

dari Zirr: Bahwa seomng laki-laki mendatangi Ibnu Mas'ud ...

aku membaca selunrhll Mufashshal dalam satu rakaat.

Maka Abdullah berkata, "Mengapa cepat sekali, se'perti bacaan

syair2 Semoga kamu kehilangan ayahmu. Aku mengetahui surah-

surah sepadan yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu dua

surah dua surah."

Al Mufuhshalperlana(versi) Ibnu Mas'ud adalah *i ([Tuhan|

y an g Mah a p e mur aft)Q 
t I s)

tttl- 7ad 8: 105. Al Qurthubi meriwayatkmn),a dalan Al Ahkam 17: l5l. Ia
meriwayatkan dari Al Hasan dan 'Urwah bin Az-Zubair bahwa seluruh surah ini
Makkiyyah. Ia menyebutkan bahwa inilatr yang pahng benar, kare,na sebagaimana
diriwayatkan dari 'Urwah bahwa Ibnu Mas'ud {rang yang p€rtama kali membaca Al
Qur'an dangan suara keras di Mel*atr- membacanya de,ngan suara keras. Surah ini
merupakan surah yang pertama kali dibaca dengan suara keras di Mekkatr.-ttts- 

Al Musnatt-6r 6. Di dalannya disebutkan qiraah Ibnu Mas'ud. Ibnu iGtsir
me'ngutipnya darinya dalam At-Tafsir 7 : 463.

As-Suyuthi mengutipnya ddam Ad-Dun 6: l4O dai Ahmad dari Ibnu 7-ai: Al
Mufashshal pertama (versi) Ibnu Mas'ud adalah, "(Tuhan) yang Maha Pemurah."

Ibnu Hambal meriwayatkan dalam ll Musnad 6: 27 drri Hisyam bin Abdul Malik
dari Abu 'Awanah dari Hushain dari Ibrahim dari Nuhaik bin Sinan.' Bahwa ia
mendatangi Abdullah lalu berkata, "Aku memtaca Al Mufashshal dalam satu rakaat
malam ini." Maka Abdullah berkatg "Me,ngapa ce,pat sekali seperti bacaan syair atau
seperti natsar png cepat? Dinamakan Al Mufashshar adalah agar kalian memisahnya.
Aku mengetahui surah-surah sepadan yang digabungkat Rasulullah SAW, ada 20 surah;

TSsblbnulvlar.'ud
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{@ .icir)1ltfiw'€-y
(D ari l<eduany a kaluilr nutiara ilan nmiari

(Qs. Ar,Rahma an 1551: 221

1l 16- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mihran menceritakan kepada lcami dari Su$an dari Atha' bin As-
Sa'ib dari Amru bin Maimun Al Audi dari Ibnu Mas'ud: 'iitti

Ar-Rahmaan, An-Najm 
-sesuai 

susunan Ibnu Mas'ud*, setiap dua surah dalam satu
rakaat." Ia menyebut Ad-Dukfiaan dan'Amma Yatasa'aluun (An:Naba) dalam satu
rakaat." Ia juga meriwayatkan dengan makna yang sama 6; 30 dari Yahya bin Adam dari
Zuhair dari Abu Ishaq dari Al Aswad bin Yazid dan Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Redalai
alifiirnya adalah, "Idzasy Syamsu Kuwwirat (At-Talwir) dan Ad-Dulihaan."

Abu Daud meriwayatkmnya dalam Sunan-nya lr 140 dari 'Abbad bin Musa dari
Ismail bin Ja'far dari Israil dari Abu Ishaq dari Alqamah dan Al Aswad, keduanya
berkata; Seorang laki-laki mendatangi Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Aku membaca l/
Mufashshal dalam satu rakaat." Maka ia berkata, "Mengapa cepat sekali seperti bacaan
syair dan seperti natsar yang cepat? Nabi SAW membaca dua surah yang sepadan dalam
satu rakaat.' Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat, (Iqtarabat) AI Qamar dan Al
Hpqqah dalam satu rakaat, Ath-Thuur dan A&-Dzariyaat dalam satu rakaat, (Idza
Waqa'at) Al Waaqi'ah dan (Nuun) Al Qalam dalam satu rakaat, (Sa'ala Saailun) Al
Ma'arij dan An-Naazi'aat dalam satu rakaat, (Wailul Lil Muthafiifin\ Al Muthaffifin dan
'Abasa dalam satu rakaat, Al Muddatstsir dan Al Muzzammil dalam satu rakaat, (Hal
Ataa) Al Insaan dan (La Uqsimu) Al Qiyamah dalam satu rakaa! ('Amma Yatasa-aluun).
An-Naba' dan Al Mursalaat dalam satu rakaat, Ad-Dukhaan dan (Ieasy Syamsu
Kuwwirat).At-Takwir dalam satu rakaat." Abu Daud berkat4 *Ini adalatr susunan Ibnu
Mas'ud."

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Dun 6.. 140, dan dari Al Baihaqi (dalam
Sunan-nya) dengan susunan yang berbeda. Di dalamnya tidak disebutkan; (Idza
Waqa'at) dan Nuun, Al Muddatstsir dan Al Muzzammil, (Hal Ataa) dut (La Uqsimu').
As-Suyuthi mengutipnya lag; 6: 25 pada awal surah Ad-Dukhaan dari Ath-Thabarani.
Redaksi awalnya adalah, "Aku mengetahui surah-surah sepadan yang dibaca Rasulullah
SAW dalam shalatnya ...." Ia menyebutnya dangan susunan lain dan tidak disebutkan di
dalanmya.' (Al Muddatstsi) dan (Sa-ala Saa'ilun).

Ibnu Hambal meriwayatkan dalam Al Musnad 6: 164 dari Muhammad bin 'I"Ibaid
dari Al A'masy aaii Syaqiq dari Abdullatr, "sungguh aku mengetatrui surah-surah
sepadan yang dibaca Rasulullah SAW, yaitu dua surah yang dibaca dalam satu rakaat.'i

An-Nasa'i juga meriwayatkannya dalarn Sunan-nya 2: 174-175 dari Ishaq bin
Ibrahim dari Isa bin Yunus dari Al A'masy. Di dalamnya disebutkam,'20 surah dalam l0
rakaat. Kemudian memegang tangan Alqamah dan masuk. Lalu Alqamah keluar
mememui kami, kemudian kami bertanya kepadanya, lalu ia memberitahukan tentang
surah-sutah tersebut." Lihat awal surah Ghaafir, awal surah Ad-Dul*raan dan surah AI
Muzzammil ayat 4.

Tafsblbrwlt/ias'ud



Sr?it (mutiara dan marjan), ia berkata, "Madan adalah batu

(mulia)'"(ttto)

tllT- Ibnu Katsir: As-Suddi mengatakan dari Abu Malik dari Masruq

dari Abdullah, ia berkata, "Marjan adalah manik-manik

merth'r'(lll7)

{@ 46$i3,fi1is$3ufii\
(Dan tetnp lclkoil Dzat Tuhanrru ydrJg menp.uryai

l,cbesaran dilrJ l<rrrruliaari (Qs. Ar,Rahmaan [55] : 271

1118- Al Qurttrubi: Anas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

"Hendaklah kalian selalu membaca doa: Ya dzal jalali wal
ilcam."

Diriwayatkan bahwa ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud.(lllE)

{@ ieoiri? y
(... Sernuc yar.g adn dilarrgit dilnfutrJi selalu meminta

kepadanya. Setiap wakat dia dolamkrcsibul<nri
(Qs. Ar.Rahmaan [55] : 291

Ill5. -JAmt zt: tt.tu'- T f 'r 7: 468. Setelahnya disebutkan.' As-Suddi berkata, "Yaifi Busadz dalam
bahasa Persia."

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 142 dari Abdunazzaq, Al Firyabi, 'Abd
bin Humaid, lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani. Tapi aku tidak
menemukannya dalam Al Jami'.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalamAz-Zad 8r 113, dan Al Qurthubi dalamAl
Ahkam 17: 163.tt"- Ahkam 17:165. Setelatrnya disebutkan, "ssnantiasalah membaca doa ini."

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 7: 486 pada surah yang sama ayat 78
dari Ibnu Mas'ud.

tdrlfuflbllrtlvlas'ud



1il9- As-Suyuthi: 'Abd bin Humiaid, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani,

Abu Asy-Syailtr (dalam Al 'Azhamaft),Ibnu Mardawaih dan Abu

Nu'aim (dalam Al Hilyah) mengeluarkan dari Abdullah bin

Mas'ud, iaberkata:

SesungguluiyabagiTuhankaliantidakadamalamdansiang.
cahaya langit berasal dari cahaya wajah-Nya. Satu hari menunrt

kalian menqnrt-Nya adalah 12 iam. Setiap amal perbuatan kalian

yarrgdilakukanharikemarindilaporkankepada.Nyapadaawal
hari.LaluDiamelihatryaselama3jam.Diamelihatapayang.
tidak disukai-Nya lalu Murka' Maka yang pertama kali

mengetahui Murka-Nya adalah para malaikat yang memanggul

'Arasy, pavilion-pavilion 'Arasy, para malaikat yang dekat

(denganAllah)darrparamalaikatlainnya.LaluJibrilASmeniup

sangkakala yang didengar selunrh makhluk kecuali jin dan

manusia. Lalu mereka bertasbih selama 3 jam hingga Allah Ar-

Ralrrnanmenganugerahkanrahmat-Nya.Makaitrrada6jarn.
Kemudian Dia melihat segala yang ada dalam ratrim selama 3

jam, lalu lg.Ji ;;f''; $t'fy {'X5- G'{ 
"€!!.ii 

A H)#'
(Dialah yang membentuk lcamu dalam rahim sebagaimana

dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainlunDia,yangMahaPerknsalagiMahaBijalrsana)(Qs.
Aari'h,,** i; i i>= f1,A+6; GSLT$ A'XYAU' tE
Kli (Dia menciptal<an apa yang dia kehendaki. Dia

memberikan anak-anak perempttan kepada siapa yang Dia

lrehendaki dan memberiftan anak-anak lelaki kepada siapa yang

dia kchendak) sarrrpai )$ * (Sesungguhnya Dia Maha

MengetahuilagiMahaKuasa)(Qs.Asy-Syuurn|42):49).Maka
jumlatrnya ada 9 jam. Lalu-Dja melihat ry-zti 

setyylt TYI'k
',, K rtt3#-' {q A ii2f -V-S-1onselama 3 jam, lala'OV ?d &'iL-3Y:tV---- ri

melapanglran ,oikt bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan

menyempitkan[nyaJ. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui

segala sesuatu) (Qs. Asy-syuuraa $2): l2)' Maka semuanya ada

12 jam.Kemudian ia berkata (membaca ayaQ: yV C i +i- 
'g

T.,fshlb*l'tas|,d @



(Setiap waktu dia dalam kesibukan) Itulah kesibukan Tuhan
kalian setiap harin16.(l t te)

{ @ ec;i fi 3,63 $ ;Lfi"K$; 3:i.\
(Kspadal,arru, tiir- fu marrusial dilepasl<m nyala api dsn

cairart tembaga mal<al<mw dnak ilapat rnenyelamotlcmt
diri [dari padarrya]) (Qs. Ar,Rahmaan [55]: 35)

ll20- Al Baghawi: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Cairan ternbaga:

Cairan timah dan ternbag". rr(l 120)

{@ e1:-."6i6l€-ex;y
(Dmbagi irdng ycrng takut ak<flrr saat manghadap

Tulwnrrya ado ilua rywga) (Qs. Ar,Rahmaan [55] z 46)

l12l- As-suyuthi: 'Abd bin Humaid mengeluarkan dari Ibnu Mas,ud:
gV .# ilir' 'i€ 'ili (Dan bagi orang yang talai akan saat

menghadap Tuhannya ada dua surga) ia berkata, ..Bagr orang
yang takut kepada-Nya di dunia.'(ll2l)

ll22- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata:
Ibnu Ash-shalt menceritakan k€,pada kami dari Amru bin Tsabit
dari orang yang menuturkan kepadanya dari Abu wail dari Ibnu
Mas'ud:

't"- Ad-Duo 6: 3 pada surah Asy-syuuaa a)rat 12. Saya berpcndapat bahwa
tempat yang paling sesuai disini.

ttzo- Ma'alim 7: 6. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam At Ahtam 17: l72.Lihat
surah Al Katrfi anat 29.

""- Ad-tiry,6: 146.
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Tentang firman Aliah: AL 4yit; 3€ 'A;"(Ooibagi orang

yang tahtt akan saat menghadap Tuhannya ada dg syurg,a): la

berkata, *Sekalipun ora+g tersebut berzina dan mencuri.,(t122)

'1;.;LUWile''ey.
(Merrelrcbertelel<q di atas pernaam ydrJg sebeloh

datqryya dmi nfi.eral (Qs. Ar'Rahmaan [55] z'54\

lI23- Ath-Thabari: Ishaq bin Taid Al Khattabi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Firyabi menceritakan kepada kami dari

suffan dari Abu Ishaq dari Hubairah dan Yuraim dari Ibnu

Mas'ud:

Tentang firman Allah SWT: i"frt U W Qtermadani vang

sebelah dalamnya dai sutera): Ia berkata, "Kalian telah
u

Ia

diberitahu bagan dalamnyia, maka bagaimaina seandainya kalian

diberitahu bagian luarnya?"(l 123)

{@ icfisLir;i:fi.Ky
(Seal<mr-alcanbidad$i itn. pumata yalcut dart narian)

(Qs. Ar,Rahmaan [55]: 58)

ttn-Jami'27:85.
tr23- Jami' 27:86. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mwta&ak 2: 475 dui

Abu Al Abbas Al Mahbubi dari Ahmad bin Sayyrar dari Muhammad bin Katsir dari

Sufyan dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sama. Ia menilainya shahih dan diperkuat

oleh A&-Dzahabi.
As-Suyrthi meirgutipnya dari keduanya dalamAd-Durr 6t 147; dan dari Al Firyabi,

'Abd bin Fiumaid, nUauttatr bin Ahmad (ddamZa waid Az-Zuhd),Ibnu Abu Hatinl Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi (ddarn Al Ba'ar) dengan redaksi )Nang sama'

Al Baghawi meriwayatkann ya dalam Al Ma'alim 7: 8, Al Qurthubi dalam Al Ahlum

17:179, aan fbnu Katsir dalam At-TafsirT:487 dxi Abu Ishaq deirgan redaksi yang

sarna.
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ll24- At-Tirmidzi: Abdullah bin AMurrahman menceritakan kepada
karni, Farwah bin Abu Al Maghra' menceritakan kepada kami,
'ubaidah bin Humaid margabarkan kepada kami dari Atha. bin
As-Sa'ib dari Amru bin Maimun dari Abdullah bin Mas,ud:

Pg N,"bi SAW, beliau bersabda, 
"A&il Jil irl; o2 afjjlri(r!

ffi,43ii'rjlrr
l;i:;tt t Ft * t ;rlii.i irW rrj6 ,fi'i;:;j;,rb;,;t,

itii *t 3\ui$ uy- ai,*"rit Ai,r;r';o-'WiiErghrta '4q\t t ..pt".- ,-^ i,,.i,r*rrher f ;*1 tC r=rr t .F {ilr frr$t bU rou;.jrJtrdl|gl
{.tfi b 4t1\ gesungguhnya bidadort penghuni surga kclihatan
betisnya yang putih dori botik 70 pakaionnya, sampai
sumlrumnya kclihatan. Hal itu karena Allah sw berfirmon:
'seakan-akan bidadari itu permata ya*ar dan majan'. Adapun
Yaqut adalah sejenis batu permata yang seandoinya kamu
memasukan benang padanya lalu mensterilkannya, malm ia akan
kelihatan dari belakangnya [tenbus pandangfi.'4tt24)

tll1.slatilt-nya l0: 8-9. Ia juga mcn'wayatkannya dri Hannad dari ,LJbaidatr bin
Humaid dari Atha' bin As-Sa.ib d-g"r, rcdaksi ),ang sarna. Dan juga dri Hannad driAbu AI Ahwash dari Atha' bin As-Sa,ib sccra marfu,. t" -rerk"t", ..Ia tidak
meriwayatkannya secdn morfuj. Hadits ini lebih shahih aarilaaits;w"pt ,UU*a*, 

Uin
Humaid. Jarir dan lain-lainn-ya- jp1 yc"iwayatkm dari Atha. bin Asia.ib tapi tidak
y?fr\|Dan juga dari Qutaibah dari Jarir dari Atha' bin As-Sa.ib r.p.rti t 

"dit 
;o,"pt

lbl 1l -{!wash, tapi tenran-ternan Atha' tidak meriwayatkannp r""* narfu'; jid;
hadits ini lebih' shahih.'

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam At Jami,2z: gg dari Muharnrnad bin Hatim
dari 'ubaidah bin Humaid dri Atha' bin As-Sa,ib dengan ,"arr."i yrng sama. Di
$lqqy" disebutkan, "70.pakaian sut€tra." Ia juga meriwiyatkannr aLri ya'qub bin
Ibrahim 9d Ibnu 'ulalyatr dari Atha' bin es-si.ib dengan mahr; )"r,g sama secara
ryauquf Dan juga dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i dari Ibnu Frilhail arri atrr"; bin As-sa.ib
dengan redaksi ),ang sama sectamauquf.

^ As-Srryrthimangutipnya dari keduanp dalamAd-Dun 6: l4g; dan dari Ibnu Abu
Syaibalr, Hannad bin As-Sari, Ibnu Abu Ad-Drurp (dalam w*n|ei Jiinai), Ibnu Abu
Hatim, Ibnu Hibban, Abu Asy-syaikh (dalamll ,Aihamah)a- 

lunu uoaawaih secara
marrtt'dengan redalsi a1l-in-ya.-la juga mangutipnya dri Ib,nu ebu syaibatr, Hannad bin
As-Sari, 'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dengan malna )ang sama sectamauquf.
_ - 4l Qurorubi mangutipnya dalam Ar Ahkam 17: tg2 ddAt-Tirmidzi secari marfu,.
Ia berl<atq "Ia meriwayatkan secara mauquf,,,

- tbng Katsir mengufiinva dalam 4lTafsir 7:499 dri Ibnu Abu Hatim dari ayahnyadri Muhannnad bin Hatim dari 'lJbaidatr bin Humaid dari Atha. ,u*u 
^o6i'.ljj"l*ly"- . 

disebutkan, "Dernikianlah At-Tirmidzi meriwayatkannlNa dari hadits
'ubaidah bin Humaid dan Abu Al Ahwash. Ia meriwayatkurny"'r"".o mauquf,
kernudian ia berkatg ,,Hadits ini lebih shahih.-
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{@ a€$',{*4\
(Di df,torr,l<edua swgaiat ada funfuahmata aw yang

'n,en:yrlncclr) 
(Qs. Ar'Rahrnaan [55]: 66)

ll25- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata, 'Keduanya metnancar dengan

misik dan kafur untuk wali-wali Allah''r(I125)

{@b:-Lf",,rr.\
(Di dalarl syurgd itu adnbidadmi.bidadori yarrgbaik'baik

lagi conttk cantilc) (Qs. ArRahmaan [55]: 70)

1126- Ath-Thabari: Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:

waki, menceritakan kepada kami dari suffan dari Jabir dari

Qasim bin Abu BaTzJih dari Abu ,I'Jbaid dari Masnrq dari

eua.rn*,' lG tf '4- <r, dalam surga

bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik),

tenda ada bidadarinya.,(l I 26)

itu ada bidadari-

ia berkata, "Setiap

ll27- Ibnu

Audi

Ibnu Abu Hatim berkata: Amru bin Abdullah Al

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada

Al Baghawi meriwayatkannyadxlamAl Ma'alim'?: l0 dari Abu Iehaq Asy-syuraihi

dari Abu Is-haq Ats-Tsa'iabi dari Al Husain bin Muhammad bin Al Husain dari Hanut

Uir l{rf,"rn*"d Uin H*rn dari Hazim bin Yahya Al Hulwani dari Suhail bin Ulsman Al

'Askari dari 'Ubaidah bin Humaid dari Atha' dengan redaksi yang sama seatamarfu"

Al Qurthubi meriwayatkan dalarn Al Ahtun 161 153 pada surah Ad-Dultftaan ayat

54 dari ibnu Al Vtubarat dari Ma'mar dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimtm,
;Sesunggrtrnya wanita bidadari, sungsurn)'ia kelihatan dari balik dagrng dan tulangnya

aa" aailUatii 70 pakaian, sebagaimana minuman msratt kelihatan dari balik gelas kaca

putih."' As-suyuthi mengutipnya disini dalam Ad-Durr 6: 148-149 dari 'Abd bin Humaid,

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalamAl Ba's)' - -;ils- 
ia,alim 7: I t. Ibnu'Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-?ad 8; 124, dan Al

Qurtlrubi dsl,lrn Al Ahtum l7: 185. Ia me,lrambahkan, "Di istana-istura pengl[mi surgq

scperti hujan lang menetes."- ttz6-Jdmi'27:92.



'&#

kami dari suffan dari Jabir dari Al easim bin Abu Bazzah dari
Abu 'ubaidah dari Masruq dari Abdulrah, ia berkata, ,'setiap

muslim memiliki bidadari, setiap bidadari memiliki tenda, setiap
tenda ada empat pintu, setiap harinya masuk hadiah dan
cinderamata yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bukan
wanita-wanita sombong, bukan pembangkang dan tidak berbau.
Mereka adalah bidadari-bidadari bermata jeli seakan-akan telur
Yang tersimP*. rr(l I 27)

{@ ,-($ 035;*i35;y
$Bidadari.bidadmil y an| jelita, putih beffih,

diptngit ilalarn nnnah) (es. Ar,Rahmaan l55k ?Z)

1128- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin
Maisarah menceritakan kepada tami oari Abu Al Ahwash dari
Abdullah: .-6 e L(*i13; ([Bidadari-bidadariJ yang jetita,
putih bersih, dipingit daram rumah): ra berkata, ..Mutiara

cekung."(1128)

- .-"o- Trfrlr 7: 483. As-suytrthi mengutipnya dararr Ad-Dan 6: rs|dari Ibnu Abusvaibalr, Ibnu Abu Ad-lynra (daram sityoi ei Jannah), runu eirni*arir, Ibnu AbuHatim dan Ibnu Mardawaih.
tt28- Jami' 27: 93..I-a jusa meriwayatkannya dari Al Hasan bin ,Arafah 

dari
!ry]!"t. Dan juga 27: 94 da/' Ar Husain itari eu, Mu,a& a*i uuJaiilah dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Mas'ud sec,aru marfu,. Di dalannp alr"Ur*.,, ;i"Lni tenda-tenda
(i stana-istana cekun g)."

A_s-Suyrthi mengutipnya darinya daram Ad-Dun 6: l5l; dan dari Musaddad, IbnuAbu Spibah, 'Abd bin Humaid dan Ibnu Ar Mundzir 
";;;;;rquf. ra juga

mengutipn)ra darinya dan dari Ibnu Abu Hatim secara marfu,.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya daram Az-zadg: I27'secara mauquf.

Tdstulbu'lvlas,(d



o suRAlr AL WAAQTAII o

ll2g- Al Baghawi: Abdul wahid Al Malihi mengabarkantepada kami,

ia berkata: Ahmad bin Abdullah An-Nu',aimi memberitahukan

kepadakami,AbuManshrrrMrr}rammadbinMuhammadbin
Sam'an memberitahukan kepada karri, Abu Ja'far Muhammad

bin Ahmad bin Abdul Jabbar Ar-RaySani menceritakan kepada

kami,HumaidbinZarrjuwaihmenceritakankepadakami,'Yunus
binAbdulA'lamenceritakankepadakami'IbnuWahb
memberitahukan kepada kami, As-surri bin Yahya mengabarkan

ke,padakubahwaSyrrja,menceritakankepadanyadariAbu
habyahdariAbdullahbitrMas,udia!$2\,''Aktrmgndengar
Rasulullah SAW bersabda, i'g 'U-i # ,F n'i'i't? 1; U
f$ @arangsiapa membaca surah Al Waaqi'ah settap malam, ia

tidak akan miskin selamanya)' r(ll2e)

ttp_ Ma'alim 7:24. Al Qurorubi meriwayatkannya dalam Al_ Ahlun 17: 194 dari

AbuUnrarbin Abdul Bar (daarnlt-ra*r4 dan At-Ta'liq), dan dari-Ats-Tsa'labi yang

tnrruar dalam hadits ,*i*i tsntu,g krurjungan utsman bin Affan terhadap Ibnu

;;\d *rr*,,utit-r"ii"r*g [.r,rtih"y" Ia juga menyebutnya l0: 139 pada

surah An-Nahl aYat 69.

Ib,nu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir7:487 dai Al Hafiztr Ibnu 'Asakir

(dd;;;;"fi Abdullatr bin M;rud) denganianad-nya sanpai kgnada.Amru bin Ar-

ilrri, tii fr*iq Al Mishri dari As-S,ni bin yatrya Asy-Syarla* {ari.Abu 
Sy.ja' dari

Abu zrabyah yang termuat dalam kisatr sakitrya Ibnu Mas'ud- Ia bedota, "Kemudian

il;;;A*idr uotit.' aemitiantat, png dikatakrrnle yang-benar.St* dari Syuja'

,!6"gri-,," diriwayatkan oleh Abdulih bin lYatrb &ri As-Su''i' Abdullah bin Wahb

U."fi", As-Suni bin Yatrya meirgabukur ke,padalnr ...", sep€,rti riwayat aslinya' Ibnu

X"t"iifumt": Abu Ya'la j'uga m#*ayatkanni" aqt Ishaq bin Ibrahim dari Muhammad

ui" rta*iU dari As-Suni din-v*rp ilri Syuja' .... Kemudian ia meriwayatkannya dari

rri"q ui" eu. Israil dari Muhantr;d bin Mrmib Al 'A&ri dari As-Suni bin Yahya dari

1dsirlhnulvlns'ud 'l-E3:



-.lerry'.

{@ s n yV br-6;yFL @'o'ffr?,fi: *.1,!}
(Merela dilelilingi oleh anak cfiialc mdo yang tctap *rrio.
Dengan merrbawa gelas, cerek ilmt mirunnan-y*i ai*rruit
dnri atu yarJg mengalir) (es. Al Waaqi,ah [jO]:-tZ.tg)

1130- As-Suyrthi: Ibnu Abu syaibah mengeluarkan dari Ibnu Mas,ud,
ia berkata, "sesungguhnya seorang laki-laki penghuni surga akan
diberi gelas ketika ia sedang duduk bersama isterinya lalu ia
meminumnya, kemudian ia berpaling kepada isterinya seraya
mengatakan, 'Mataku bertambah (segar) 70 kali lipa1,.,,(ll3o)

Abu zrabyah ..."' dengan.redaksi yang sama. Kemudian ia berkata: Ibnu ,Asakir juga
meriwayatkannya dari Hajjaj bin Nushair dan Utsman bin Al yaman dari As-Sr:rri bin
Yahya dari syuja' dari Abu Fatimah. Ia berkata: Abdullah sakit, Ialu utsman bin Affan
menjenguknya. Lalu ia.menl$ltk* _!dit-y, dengan ,"aurciVang p_jang. Utsman
bin Al Yaman berkata: Ayah Fatimah disini adalah Maula eh bin ibu-*;alib.

. 
As-suyuthi mengutipnya daram Ad-Dun 6: r53 dari Abu ,Ubaid(dalam 

Fadhair-
nya), Ibnu Adh-Dhurais, Al Harits bin Abu Usamah, Abu ya'14 turu tvriau*aih dan Altsaihaqi (dalam Syu'ab At Iman) seperti riwayat aslinya.

Az-Zamalrfisyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4: 63.
. . ftrl Hajar mengetuT$1ru.a3bm.Ar Ka/i: to3-dari-Ibnu wahb (daram Jami,-nya)

-dT l*ly bin yahva dari Svuja' dari Abuhab>rah. Hadits iriaiplL"t oreh yazid
binAbuHakimdanAbbasbinAlFadhlAlBashri,keduanyaau'ie'-5,*i'

e] S{h5i mengeluarkannya (dalam lsy- Syu,ab)darilalur t"au_V,
Abu Ya'lajuga meriwayatkannya dari uutrammaa uin rtauiu dari As-Suni.

- Al Baihaqi meriwayatkannya (dalam Asy-Syu'ab) dari Hajjaj Ui, ttai*,"t dari As-
Surri. Ia berkata: dari Syuja, dari Ibnu Fatimafi. 

'

- - 
Abu 'ubaid juga meriwayatkannya (dalam Fadhait Al fur,an) dari As-suni. Ia

berkata: dari Atu zhabyah. Ternan-te;an As-surri berbeda p-*a"put, up"r."r, gurunya
lyul"'- alu Abu Syrja'? Mereka juga berselisih pendapat *d; ;r*ya Syuja,:
Apakah Abu Fatimah atau Abu ntabyah? Kernudian mereta berseiislfi p'*a"p"t tentang
ketelitian Alu Zhabyah. yq.-t_4a-Daraquthni: ia adalah lsa bin suriman AI Jug.ani,
riwayatnya dari Ibnu Mas'ud adalah munqithi'.la memperkuahr b.h;" Ats_Tsa,labi
meirgeluarkannya dari jalur Abu Bakar Ai ,Atharidi arri ar-sG a; iyuju, dari Abu
zhabrah Al Ju{ani. sedangkan m€nurut Al Baihaqi bahwa ia iriiit Ahmad bin
Hambal berkata, "Hadits ini munlcar, Syuja, tidak saya kenal.,'

"3o- Ad-Durr 6: 1 55.
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(Dm dns*sbmmg df,ri a?a tang nsel'a rngtnl'f,")
(Qs. Al Waaqi'ah l56k Zl)

ll3l- Ibnu IGtsir: Al Hasan bin 'Arafah berkata: Khalaf bin Khulaifah

menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj dari Abdullah

bin Al Harits dari Abdullah bin Mas'ud ia berkqta, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Ofq tfr'f;J W F l' ,J Pu Al. 
p Ui

ti$ 6rn4g"h lamu akan melihat burtng di surga lalu pamu

ienginginkannya lremudian burung tersebut jatuh di hadapanmu

dal am lre ad a an m at ang).(r 
t3t)

ll32- As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Alrnr mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sesunggthnya d'i

surga terdapat bunmg yang memiliki 70.000 bulu. Apabila

makanan telah disiapkan di hadapan wali Allah, burung akan

datang lalu jatuh di atasnya, kcmudian ia mengibaskan sayapnya

lalu dari seliap bulu kcluar warna yang lebih enak dari manisan,

lebih empuk dari roti dan lebih manis dai madu"4rr3z)

{@ rfi4r!
(Dm, nrlungon y Nrg trtmtmq luas)

(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 30)

trrt- Ta6ir 7: 498.Ia mengrlang dengur sanad yang sama 4: 37E.pada surah Ar-

Ra'd ayat 35. Ia juga meriwayatkannya 7: 384 pada surah Qaaf ayat 35'

.e,s-suyrthi-niengutrprlo dalarrt Ad-Dtrr 6: 155 dari Ibmu Abu Ad-Dunya (dalam

Shifat Al Jinnah WaTn-Nar),Ibnu Mudawaih dan Al Baihaqi (dalam Al Ba'ts).Ia juga

mengutipnya 6:22padasurah Az-Zultrruf zyait7l dari Ibnu Abu Ad-Drmya, AlBazzar,

Ibnu AI Mundzir dur Al Baihaqi (ddamAl Ba'ts)

""-Ad-Dto6:155.
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ll33- Ibnu Katsir: Ibnu Mas'ud berkata, "surga itu berhawa sedang,
seperti waktu antara terbitrrya fajar hingga terbitrya

-"talrri.rr(l133)

{ @'u*rit'*'.ii; @ q'il':iir <;';S y
([y aiar] segolongan fu sar ihri or ang. ofl ng y ang ter ilahillu.

Dart segolongonbesu pula ilmi orang.otottg yang
lerwdian) (Qs. Al Waaqfah [56J: 39.401

ll34' Ath-Thabari: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id menceritakan
kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami dari hadits 'Imran
bin Hushain dari Abdullah bin Mas,ud, ia mengatakan:

Kand pernah berbicara di samping Rasulullah SAW ... Lalu
beliau bersabda, "Para nabi ditampakkan kcpadalat pada malam
ini dengan umat pengilattnya. Ada nabi yang datang- dengan
membawa segolongan besar umatnya, ada nabi membawa
puluhan orang umatnya, ada nabi yang membawa 3-10 orang
unatnya, ada nabi yang hanya membawa satu orang umatnya,
ada nabi yang tidak memiliki pengilatt seorang pun. Sampai
Musa bin 'fmran AS datang kepadalu dengan membawa
rombongan Bani Israil. Lalu aku bertanya, ,Wahai 

Tuhan,
dimanakah umatlai' Maka dilcatalwn kepadalat, 'Lihatlah ke
sebelah kananmu'. Ternyata anak bukit Mekkah telah penuh
dengan wajah-wajah manusia. Lalu aht bertanya, ,siapakah

mereka?' Dikatalwn kepadalat, 'Merelm adalah umatmu,. Maka
ditanyakan lcepadala4 'Apaluh lwmu ridha?, alat menjawab,
'Wahai Tuhan, alat ridha; wahai Tuhan, alat rtdha'. Lalu

Insaan ayat 13 dari Ibnu Abu Syaibalr, "surga itu berhawa sedang, tidak dinEn dan tidak
panas."
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dilmtakan lrepadaht, 'Lihatlah lce sebelah kiimu'. Ternyata'ufuk

telah peruth dengan wajah-wajah manusia. Maka aht bertanya,

'siapalah merekn?' Dikatalcan kepadaht, 'Mereka adalah

urnatmu'. Ma,fta ditanyaftnn lcepadaht, 'Apakah ftamu ridha?' aht

menjawab, 'Wahai Tuhan, alat ridha; wahai Ttthan, aht ridha"

Latu dilratalwn kepadalat, 'Bersama mereka ada 70'000 orang

yang akan masuk surga tanPa hisab'-"

Disebutkan bahwa pada hari itu Nabi SAW bersabda, "Sungguh

alcu berharap umatht yang mengilattilcu merupalan seperernpat

penghuni surga." Maka kami bertakbir. Lalu beliau bersabda,

"sungguh aht berharap merekn mentpalran sepaToh penghuni

surga." Maka kami bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW

.rirou.u ayat ini: @ -",--yi '&"';ii@ ,ol5Vf <i";f (vaitul

segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu' Dan

segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian)ot3a)

# 7wfi?6*.@ 6ii 6i 3$t Y.:J Y

{@'"f,(;",iS.fr ,qe,Jr@6'L-x:rt
(Mdlrn terangl<artlah l<epadal<u tcntang api y ang l<f,ittu

ffy ctldt<drr I dengan fiwn#osok' gosol'Jtmt layu]. Kamtl<ah
y ottg mrrrliadikm l<ilyu ittt atau l<f,nril<ah yolrrg

mmiadilwmyd? I<ami iddil<an api itu un,;ltk peringatan dmt

balwr. yarJgberymabagi n:,rusorfit di padang pdsir)
(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 7t'73)

ll35- Ath-Thabari: Musa bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al

A'masy dari Taid bin Watrb, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud

berkata, "Sesungguhnya api kalian ini ketika ditunrnkan

tttl- Jam',27: 109-110. hadir ini felah di-taltvii secra lcmgkap pada surah Aali

'Imraan ayat I10.
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dipukulkan ke laut dua kali sehingga menjadi hangat. Kalau tidak
demikian maka kalian tidak akan bisa menggun0kannya.u(tl3s)

iy, .i@ e$c @?{tr$,1y\
{@6;iu(

(SenrnggulvWa Al Qufan ini adalahbacaan yffig sangat
mulia. P ada Kltab yang tetpelihara (Laulrul"M;htuz;) .

Tidakmenyent,hrryakeanali-orang.orangymtgd,is.,tcit;n)
(Qs. AI Waaqi,ah [56]: ZZ.ig)

1136- Al Qurthubi: para ulama berselisih pendapat tentang memegang
mushaf tanpa berwudhu. Jumhur berpendapat bahwa hukumnya
dilarang (haram).

Ini merupakan pendapat Ari dan Ibnu Maslud (dan serain
keduanYa).(l lro)

tt35- Jami'23:7r pada surarr Ash-Shaaffaat ayat 164. Ib,nu Katsir mei:yebutkanp*r" y1i !1!a1n *-rafsir 8: 49049r pada surah er {iaari'*r "y"l i a*i'l rBaux dmhadits Abdullah bin Mas'ud d, Abu Sa'id Al rouan. ritaiilrh Airrir ayat zz.
'tlo- Ahlum 17:226.

#o
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O SURA}I AL HADIID O

{@ Siidt,fi,v6frK',"frr'
(Tidak sutnd di antaralranw orarJg yang mmaflcahl<mt

[hmtarrya] dflrrberpuang sebehrn pawklul<mr [Mel<nh] ..,)
(Qs. Al Hadiid [57]: 10)

Il37- Al Baghawi: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Orang yang pertama

kali menampalJcan keislamannya dengan pedangnya adalah Nabi

SAW dan Abu Bakar.r(1t37)

{ @ D;4"i'ffi'6 fi} $3. *3L A:'fr ,;i i;.y
([ y aiar] p ada hnri l<etika l<affw melilwt or (mg rrrnilcmin laki.

laki df,n puenptmq seilmrg calwya mercl<abersinar di
hf,dayan ilmt di sebel,ah l<mfrrJ fiirr:elcd ...)

(Qs. Al Hadiid 15?12 12)

ll38- As-suyrthi: 'Abd bin Humaid mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:
. fi zot 112
t$$'6. {t} #- (Sedang cahaya merelw bersinar di hadapan),

ia berkata, "Ketika di atas shirath."(1138)

tt'7- Ma'alim 7: 27. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam l?: 240. la
menambahkan, "Kar€na ia orang )rang p€rtama kali kepada Nabi SAW."

tt'r- Ad-Dtn 6: 172,
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1139- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkath: aku
mendengar ayahku menuturkan dari Al Minhal bin Amnr dari

Qais bin Sakan dari Abdullah, ia berkata, "Cahaya mereka
didatangkan sesuai amal perbuatan mereka. Ada yang cahayanya
didatangkan seperti pohon korma; ada yang seperti laki-laki
berdiri; dan yang paling rendah adalah yang cahayanya di atas ibu
jarinya, kadang mati dan kadang nlala."(lt3e)

tj YJ i;, Pl F;:ji'# 6rr,r'".$ {. {y
{@ ,fru

(B ehurrl<sh ilatang w akanry a b agi or ang. ot ang y arlg
beriman, untuk tmdukhati mqel<n mengingat Allah dnrl
lnpodol<ebenaran ydrrg talah amm tlnpdda merekal ...)

(Qs. Al Hadiid [5Zk L6)

1140- Muslim: Yunus bin Abdul A'la Ash-shadfi menceritakan
kepadaku, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, Amru
bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Sa,id bin Abu Hilal
dari 'Aun bin Abdullah dari ayahnya bahwa Ibnu Mas,ud berkata,
"Antara keislaman kami dan celaan Allah kepada kami adalah

ttse- Jami' 17 128. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak z: 47g dr,i
syaikh Abu Bakar bin Ishaq dari Ismail bin Qutaibah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah
dari Abdullah.bin Idris dari ayahnya dengan maloa yang sama. Ia menilainya Shahih dan
diperkuat oleh A&.Dzahabi.

As-Suytrthi mengutipnya dari keduanya ddam Ad-Dun 6: r72 dan dari Ibnu Abu
Syaibah,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Ibmu Mardawaih.

Al Baglrawi meriwayatkann ya dalam Al Ma'alim 7 : 28, Ibmu Al Jauzi daram Az-Zad
8: 165, Al Qurthubi dalarn Al Ahlcam 17: 244,Ibnu Iktsir dd,utr At-Tafsir B; 41. la
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan lb,nu Jarir." Ia juga
meriwayatkannya l: 84 pada surah Al Baqaratr ayat}} dengan mengutip dari Ibnu iarii.
Dan juga dari Ibnu Abu Hatim dari ayahnya dari Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi dari
Ibnu Idris dari ayahnya. Di dalanmya disebutkan,'Ketika mereka sedang berjalan di atas
shirath."
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ayat ini: fi Pe,e.;f 'g 6YFt: fiv. X- ffi peum*ah

datang waHunya bagi oranglorang yang beriman, untuk tunduk

hati mereka mengingat Allah), )raitu dalam jangka waktu ernpat

tahun."(lt10)

ifrL :Cs i* 3$' 3:t u 5'$s *j ir.$V ti:t{; y
{@ 6},6'#g''fr;r

(... Dan imganlah mqela seperrti orang.orcmg yang
sebelurrya tcldr ditarulri<an Al Kitab l<epadarrya,

l<errrudimberlalulah mcmt yang Parrians das mqelalalu
hati melrel,a mmiadil<sas. Danl<ebanyal<ffl di antara

"to- Shahih-nya 4: 2319. Al Qurttrubi mengutipnya darinya dalam Al Ahlam 17:

248. la menambahkan, "Maka sebagiur kami memurdang kepada sebagian yang lain
seraya menanyakan, "Apakah yang telah diperbuat oleh kita?" Ibnu Katsir juga

mengutipnya darinya dalan At-Tafsir 8: 45, dan dari Ibnu Al Mubarak. Ia berkatq
"Muslim juga meriwayatkannya di akhir kitabnya. An-Nasaa'i mengeluarkannya dalam
tafsir ayat ini dari Harun bin Sa'id Al Aili dari Ibnu Watrb. Ibnu Majah meriwalatkannya
dari Musnad Ibnu Az-Zubair, akan tetapi Al Ba, ar meriwayatkannya dalam Musnad-
nya dari jalur Musa bin Ya'qub dui Abu Hazim dsi 'Amir dari Ibnu Az-Zubair dari
Ibnu Mas'ud. Lalu ia menyebutkannya.

As-suynthi mengutipnya darinya &larn Ad-Dun 6: 175; dan dari An-Nasa'i, Ibnu
Majah, Ibnu Al Mrurdzir dm Ibnu Mardawaih.

Al Baghawi meriwayatkannya dalamAl Ma'alim?:29, dan Ibnu Al Jauzi dalam Az-
Zad 7: 168. Ia menarnbahkan, 'Maka orang-orang beriman saling mencela satu sama

lain."
Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Musadrak 2: 479 dari Abdullah bin

Muhanunad Ash-Shaidalani daxi 'Ub8id bin Sprik Al Bazzar dari Sa'id bin Abu
Maryam dari Musa bin Ya'qub dari Abu Hazim dari 'Amir bin Abdullah bin Az-Zubair
dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi )rang sama. Ayat pertamanya adalah,

"Dan janganlah mereka seperti orangorang yang sebelumnya telah diturunlun Al Kitab
lcepadanya." Ia menilainya shahih dn dipcrkuat oleh Adz-Dzahabi.

As-suyrthi mengutipnya darinya ddam Ad-Dun 6: 175; dur dari Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Mardawaih dan Ath-Thabarani.

Az-Zamaktrsyari meriwayatkann)E dalafn At Kasysyaf 4: 66 dengan rcdalsi yang

sama.
Ibnu Hajar nrengelurkumya dalam ll Kafi: 164 dari Muslim. Ia bcrkata, "Al

Hakim salah lalu ia meralatrya."
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nrrrelca ailalah orarltg. otoritg y ary fas*l
(Qs. Al lladid pll: 16)

I l4l- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada karni,'ia berkata:

Jarir me,nceritakan k€pada kami dari Mughirah dari Abu Ma'syar
dari Ibrahim, ia meirgatakan:

'Utrais bin AMullah me,lrernui Abdullah bin lvlas'ud lalu berkata,

"Wahai AMullalU celakalah orang f'ang tidak me,lryrruh kepada
yang ma'nrf dan me,ncegah dari yang mungftar." Abdullah
berkata 'Celakalah orang )ang hatinya tidak mengetahui

kebaikan d41 fidek mengingkari kemungf,aran. Sesungguhnya

Bani Israil ketika berlalu pada mereka masa )4ang panjang dan

hati mereka me,lrjadi keras, mereka mengarmg kitab buatan

tangan dan kaki mereka yang mereka rekayasa sendiri. Mereka
mengikuti keinginan hati mereka dan memperturutkan lidah
mereka. Mereka I(ta tawarkan kitab ini kepada

Bani Israit; siapa yang beriman kita biarkan, dan siapa

yang kafir dengannya kita bunuh'."

Katanya, mela4iutkan: Maka ada seorang lakiJaki dari mereka
yang meletalftan kitab Allah pada tanduk lalu tanduk tersebut
mereka letakkan di antara kedua .(tengah dadanya).

Ketika ditan)takan kepadanya, *Apakah kamu beriman dengan

ini?" Ia menjawab, "Aku beriman dengarmya *-{era}/a memberi
isyarat kepada tanduk di antara kedua payrdaranya-, bagaimana
al<u tidak beriman dengan kitab ini?-. Maka di antara millah
mereka yang te,lbaik pada hari kiamat adalah millah pemilik
tanduk tersebut.0tal)

ttat- Jami'27: 132. Itmu Katsir mengutipnya duinya ddart At-Tafsir B: 47.Ia juga
meriwayatkurnya 8: 46 dari Ibmu Abu Hdim dri aphnya dui Hisyam bin 'Ammar dari
Syihab bin Khirasy dari Hajjaj bin Dinr dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Ar-Rabi'
bin 'Umailah Al Fazili dari Ibnu Mas'ud dengur rodslsi ) ng sama secara panjang
lebar. Saelahnya disebutkan: Ib,nu Mas'ud bqlcat4 'Tlanrpir dekat masanya seandainya
kalim masih ada 

-atau 
ada dari salalr seorurg kalim yang masih hidup-, kalian akan

melihat hal-hal yang kaliur ingfmi tapi loliur tidak bisa merubahnya. Maka cukuplah
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ll42- As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih rnengBhrarkan dari Ibnu Mas'u&

Balrwa Rasulullah SAW bersabda" "Tidak akan bqlala mtsa

panjang pada knlian kpmdim hoti fulian meniadi tqwai
berai. Ketahuilah bahwa segala yang &an datang telah dckat-

Ketahuilah bahwa yang j art fidak ak& futorg.'{r to)

,fi;3ijzi.si?4i*; $Vtfir;t$V\

{@ " #;''*-
(Dan orcmg.onmg ymrgbcrhwttepadf, y'.J/lah ddn RdsilI-
Nyrr, nqeka it;.t orung-orcurg Shiddiqin ilmt orary-orfiig

ycrrrg meniadi solsi di sisi Tulrrrlt nrrl":eklr ...1
(Qs. At }ladiid [5?]: 19)

1143- Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna k€pada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far me,nceritakan k€Pada

kami, ia berkata: Syr'bah menceritakan kryada kami, ia bertah:

Abu Qais mengabarkan kepada karni bahwa ia mende,ngr

Hudzail menceritakan, ia bqrtata: Mereka meiryebut t€ntang

Syuhad4 maka AMullah Hata"
'Ada orang yang hry€rang supa)ra dikenang (t€*€nal), ada

orang yang berpcrang supaya kefudukamya dilihat, ada ormg
yang lo€rp€raog karena &mia, ada orang yang berperang kil€na
sum'ah, ada orang yang berpcrang kar€ma ghotinah 

-Syt'bah
me,ngatakan yang semakna de,ngan itri-, ada orang ymg

Allah mcngctahui ballva salah scorurg dri hlim (sd itu) rrmbcnci hd{al tcrscbut
dalmrhatinya."

Al Qurthubi juga mcriwayatkannla &lam ll lhkont 17:250 dcngm mrlna 1zary
s&ns-

As.Suyr0ri nrcngutipnya duJran Ad-Dun 6: 175 dri Sa'id bin Manshur de Al
BaihaCi (dedlorrn Asy-.Syu'ab).

"o- Ad-Drrr 6: 175. Ia bcrkats,'lbnu Ildmdarveih nuiwayarlor dri Ibnu l,Irs'ud
srraamarfu'."
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berpe,rang

meninggal

karena mengharap ridha Allah,

di atas ternpat tidurnya dalam

ada orang yang

keadaan syahid
,r. l1 1t-ttz 7 fii'Ialu Abdgllah membaca a

beriman fupada Allah dan Rasul-I,lya, mereka itu orang-orang

Shiiliqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan

mereka)'"{1t13)

ll4y'.- Ibnu lktsir: Al A'masy mengatakan dari Abu Adh-Dhuha dari

Masnrq dari Abdullah:

Tentang finnan Allah: Zi.-:.;Ji? 6:{i (uu"*o itu orang-orang

Shiddiqien fun orang-orang yang menjadi satrsi di sisi Tuhan

mer*t), ia berkata, "Mereka ada tiga golongan: Al
Mushshaddiqin, Ash-Shiddiqin - dan Syt^hada. Sebagaimana

firman Allah \a'.ara: 'ei'6 -u-51_t qfr JfiSl3 rt *i- ii'u=$t ;$e6,*-95'6 U fi {o"" baraigsiapa
yang mentaati AUah dan Rasulft,IyaJ, mereka itu akan bersama-

satna dangan orang-orang yang dianugerahi nibnat oleh Allah,
yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati
syahd dant orang-orang saleh) (Qs.An-Nisaa' [4]: 6!1ttt+l)

.{ @, . Wi{i['Cl fr,V fiKr #,*,iKi

""- Jan i' tt: 123. As-Suyrthi mengutipnya dengan redaksi yang sama dalam Ad-
Durr 6:5 pada surah Asy-Syuuraa ayat 20 dari Ibnu Al Mubarak dari Murratr.

"u- Toftb 8: 48. AI Qurthubi meriwayatkan dengan makna yang sama dalam Al
Ahl@m 17:253.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalam Az-Zad 8: 170. Ia berkatq "setiap muhnin
adalatr Shiddiq lagi Syahid."

As-Suyrthi dalarn Ad-Dun 6: 176 dari Ibnu Al Mundzir dari Ibnu
Mas'ud ia bertatr, *Sesungguhnya ada seorang lakilaki yang meninggal di atas ternpat
tidurnya dalam kcadaan syahid (beriman). Kernudian ia membaca ayal "Dan orang-
orang yaflg bqirnn kqada AAah dan Rasul-I,lya, mereka itu orang-orang Shiddiqien
dan orotg-orang 1ruq menjadi salcsi di sisi Tuhan mereka."

beriman). talu.Abdgllah membaca ayat: .1933 ;;tttfi,t; i$ij
& 4 Wij {';^-taj 7 dlS (Dan orang-orans yans
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(Seperti lwiur ymtg tfilurirl'ltarlrmlnfruylo nrrrlrsagwiwrn

Wa petmi; lenatilfum trfrimnarlt itu mrlniadi lcrrbry dffi
l,ogrrrulilfi w$tvmyohmind (Q". Al Hadiid [5?]: 20)

ll45- Ar-Razi: Ibnu Mas'ud berlcata, "Yang dimaksud orang+rang

kafir disini adalah pra p€tani."(l to

W-r$?7i#'fii,fiJYV?\
{@ ,6*Y

(B er:lorto-brta/lah kmw lewdt trrr.r,nd4, d<nnl
amfiinort dmi Tuhantru ilat synga ymg huxrya sehtas

lorlwrt danhnni...) (Qs. Al Hadiid l57lz ZLl

1146- Ibnu Harnbal: Ibnu Ntmrair menceritahn kepada kami dari Al
A'masy dari SFqiq dari Abdullalu ia bsdnta:

Rasulullah SAWbersabd4 ':6ti Sl )tt'U €nt $'-';;l'&it
34i;'A $urga lebih dckat kewda kotim d&i tali tiompbtya,
dan nera*a juga demikioi.0ts)

ttts- Mafatih 8:99.
"*- Al Mrrsnad 5:244.Ia juga nuiwayatlrruryn 6: 12 dri Musrrnil dri SuE;m

dari Murshur dari Abu \Yail dengm redsksi ),mg EErre- Dm juga 6: l16 dui lYaki' dri
Al A'masydari Syaqiq; dm dri Abdurratrrur dri Sufi/m dri Itdarshurdar Al A'rnasy
dari Abu Wail deirgur redslci yangssrna.

Al Butfiari meriwayatkannlz dalarn thahihaya E: 102 dsi Musa bin lvlas'ud dri
Sufyan dari Murshur dan Al A'rnasy dari Abu Wail dengut rcdaksi )lang sama-

Ibnu lhtsir mengrtipnya &lan. ArT$sir 8: 50 dci ltnu Nrmrair dan Waki'. Ia
b€rksta, "Bulhari nreriwayatkannla sccara nuryendiri &lun Ar-Riqaq dari hadits Ats-
Tsauri &ri Al A'masy."

Tdldrlbutlvlas'ud fiEif



qv:-r, 1; {16 c tF r;kS$i- y

{@ ';'-+i1'.
([Karri ielaskan yarrg demikian ir,t] supayakarrru imrgm,

berdul<a cita tzrhadap aya y ang luput df,ri l<ilrruu, d.ort

supdyal<frnau iangan terlalu ganbira terhadap apa yang
diberil<nn Nyc lccpadaru...) (Qs. Al Hadiid |57lz Z3't

Ll47- Al Qurthubi: Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, I
il ,yl r;; l;+e1. f- d .ibl.t oi ,a_ f t6i)' e i'nt V.
iSi,,i 6 *P r?is >til- 'U 7 (U.'6i" galah seorang dari

lralian fidak akan menemulmn rasanya fiezatnyal iman sampai ia

mengetahui bahwa yang menimpanya tidak alwn luput padanya

dan apa yang luput padanya tidak akan mengenainya."

Kemudian beliau membaca: #6 ( iF t U t&- [Kami
jdlaslran yory demikian ituJ supcya kamu jangan berduka cita

terhodap apayang luput dari kamuJ.S0tet)

A6,;iJ4!i'&t;3 ;; {:,-b,6; y

W u GF.^i 4g;_,'ii:jr'{y tfii <rJi 
"3

A;ri fiLVPr'A c213 rfr )v) ;u*jJ I 4
{@ t,}+6#6i"SA FAVI(

(... Dmtlrrcrrni iringi [pula] dengan Isa putraMaryam; dmt
l<frrni b cril<frrl lnp aday a Injil dm karni j adikan dalorn hati

orcmg-orang yo,ng mmgil<utittyd rdsc- sanhtn dflrll<asih
sdy(mg. Dan nselra mengada.adal<sn rahbaniyyah padahal
kntni ddak nrewajibkmnyakepada merela tetdpi fmcreka

"o'- AhkamlT:258.
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selndirilahyolngmrngado.adal<armyalmfiikmmcari
l,$idlwflrl Allah,lalu mqekf, ddak memeliharanya dengan
p enelilwr amr y orttg senrc stiry a. Mal<a l<fi ni berikfrn lnp ada
oftmg-or(mg yolrJgberirnwn ili antara mqela palwlarrya dmt

banyak ili antara rnrl,ielic ofimg-orcrng fasilc)
(Qs. Al Hadiid l57lz 27')

1148- Ath-Thabari: Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami,

ia berkata: Daud bin Al Muhabbir menceritalon kepada kami, ia
berkata: Ash-Sha'iq bin Hazn menceritakan kepada kami, ia
berkata: 'Uqail Al Ja'di menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq Al Hamdani dari Suwaid bin Ghaflah dari Abdullatr bin
Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang sebelum kita terpecah

belah menjadi 73 sebe, yang selamat hanya i sekte sementara

yang lainnya binasa. 3 selae tersebut menentang para raja dan

memerangi mereka di atas agama Allah dan agama Isa bin

Maryam AS. Lalu para raja memerangi mereka. Lalu satu sekte

(ainnya) yang tidak mampu melawan para raja hanya berdiam

diri di tengah-tengah knumnya untuk mengajak merela kepada

agama Allah dan agama Nabi Isa AS, lalu para raja memerangi

nereka dan membunuh merelu dengan gergaji. Sementara sebe

lainnya (yang teraHtir) yang tidak mampu rnelawan para raja
dan tidak mampu berdiam diri di tengah-tengah kaumnya untuk
mengajak mereka kcpada agama Atlah dan agama Nabi Isa AS,

mereka lalu menyepi di padang pasir dan bukit-bukit lalu
menjadi pend9t9. Itulah firman Allah 'Azza Wa Jalla: $Fn
4L llLK V 6iii loan merelra mengada-adakan

rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya lcepada merelca

tetapi [tnerelea sendirilah yang mengada-adalrannyaJ): !a
berkata: Mereka tidak melakukannya kecuali if ,)t4:$Jl
Vp, &li,313 (untuk nencari keridhaan Allah, lalu merelca

tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya)

Tafldr.Ibua.\fias'ud



Katanya: Orayg-or-ang setelah merelra tidak memeliharanya'u? :.
dengan baik -ji! &Wr; 'u-ii EG (Matra trami beritcan

lcepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya)
Ia berlcata, "-yakni- merelca adalah yang beriman kepada-Ku
dan membenarkan-Ku." Ia mengatalcan 

-memba"o ayot*, !t{3
'$j 16 iii @an banyak di antara meryka orang-orans.fas*)

Katanya: -yaloi- mereka adalah orang-orang yang ingkar
lrcpada- Ku dan mendustakan-Ku.o ras)

,tt!r- Jami'27: 138-139.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsrr 8: 55. Ia
juga mangutipnya 8: 54-55 dari Ibnu Abu Hatim dari Ishaq bin Abu Hamzah Abu
Ya'qub Ar-Razi dari As-sindi bin 'Abdawaih dari Bukair bin Ma'ruf dari Muqatil bin
Hayyan dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya dari
kakelarya dengan makna yang sama. Redaksi awalnya adalah, "...Tahuruh rcamu Bani
Israil terpecah belah menjadi 72 seWe dan tidak ada yang selamat dari merelu trccuali 3
selde saja?"

fu-Razi meriwayatkannya dalarn Al Mafstih 8: 106 se,pelti riwayat Ibnu Katsir dari
Ibnu Abu Hatim secraringkas.

Al llakim mcriwayatkannya dalam Al Mustadrak 2: 480 dri Muhammad bin Shalih
bin Hani' dari Yatrya bin Muharmnad bin Yatrya Asy-sphid dfii Abdumhman bin Al
Mubaralc dri Ash-Sha'q bin llazn dari 'Uqail bin Yahya dri Abu Istraq deirgan redaksi
)rang sama. Redaksi awalnya adalah, "...Beliau bertanya, ,,Tahulah kamu tali iman apa
yang paling lanan" Aku mengatakan, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau
bersabda, "Iman paling huot adqlah menjadi wali Allah dengan mencin:tai trarena Allah
dan benci larena-r,lya ... "Tahr.kah kamu siapa manusia poling utama?" Aku menjawab,
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Betiau bersabdg "sesungguh,nya manusia pating
utama ofulah yurg paling utama amalnya jilca mereka paham dalatn agamo mereka ....-"
.. "Taht*ah kamu siqa mamuia paling olim?,, Aku menjawab, ..Allah dan Rasul-Nya

lebih tahu." Beliau bersabda, "sesungguhnya manusia pahas alim adalah yang pating
mengetahui kcbenaran ketilea manusia berbeda pendapat, sekalipun amalnya fuiaig dan
t-fulrp* ia meranglwk dengan duktrnya, Dan (sesunguhnya) orang-orang sebelum
lulian terpecah belah menjadi 72 seHe...." Ia menilainya shahih, tapi e&-ozahabi
berkata, *Tidak shahih, karena Ash-Sha'q sekalipun tsiqah, lapi gurunya munlcantl
hadits, scbagainrana dikatakan oleh Al Bullrari.-

As-Suluthi mcngutipnp darinya dalamAd-Durr 6;177; dan dari 'Abd bin Humaid,
Al Hakim At-Tirmidzi (dalam Nawadir Al ushut), Abu ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al .

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi (dalam syu'ab
Al Iman) dan Ibnu 'Asakir dari bcrbagai jalur seperti riwayat Al Hakim.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'atim 7: 32-33 dari Abu Sa'id Asy-
Spraihi dri Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dari Abdullah bin Hamid dari Ahmad bin Abdullah
Al Muzani dari Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman dari Syaiban bin Famrltr dari
Ash-Sha'q bin (Hazn) dari 'uqail Al Ja'di dengan makna yang sama secara ringkas,
dengan redaksi, "orang-orang sebelum katian berselisih (terpecah belai)....':'
Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud (tanpa sanad), ia berkata, "Aku membonceng Nabi
sAw di atas keledai. Lalu beliau bertanya kepadaku, "ryahai lbnu (Jmmu 'Abd, ihut@h
lramu dai mana orang-orang Bani Israil mengambil kepmdetaan?" alot, mengatakan,

Tafsir lbnuMds'u.d



O SIJRATIALMUJAADILATI C

c;rai 6tfit ;t\W fi 'ff ey?c o-ii q$- \
tErt Gy@ e'# s-y, n'rfr lj*Vi'rg {VW; $:i

J yr*, t54,fr; W( ijt <,;1. +Llrfi 
'u

{O - ,i'irEiY,

'Allah dm Rasrl-Nye kbra hhu-- Bc*iau bcrsatda, -Orotg-orutg zalim (keiam dan

dbdor) ,ranal sdoh ltd,i bo lS tbt ae.Iofo*o fu)nk kemaksiotut sehingga

@otg4r@rg binw ruat+ lob ru*o Miaurgi onsngarumg zalim-tenebut, tapi

or-g.or-i fuitm *aM sryi figa foli fut ilaL ada yng tercisa _kectmli sedikit

"qi*tot 
-rr-*o ffiaa, "fu fu4 ndawot rrrs?*a logi naha kita &sr binosa dan

frdok afu lasi uwg y@A ofui mgciaL kqda agont inl" Maka merelu berl@ta,
-Moitoh AU UW d Ffiutt hotd sotwi AIIah mangufrts Nabi Ummi yang

fiqdifut Nabi Isa tlt" Yohi Nohi Nuhffi &lv. Mohl nerelca Pu btpencar di
p-aW-a* furu b mn1lod balfut ftWrddaan). Di antara merela ada
'1,org tdq rupgng tryh bg@ uguwtta do, odo pula yang kafir. Kenudiut-bda. Mtbou "p *'Ib m*t nuryda<dokot rahboiylah, "Mala kami

fut kryda qusauE yE birur A otqo nq*a' yalmi yang tetap teguh

pedmp (patdmya)" Kcmdim Nrbi SAW bcrturya' 'Vahai lbnu Unnu 'Abd,
-t"hrhh Wu ry nomAWl @ao.) unaltr alor menjawab, *Allah dan

Raail-Nya lefi,fr tehru- Bdiu bcrrebdai 'IryraLiiho4 slulat, ptasa, haii, umrah, dan

btalbtr di tq tut[ii tu @ runtuhi
et Qnrt11[l rci*eyihya iblf,n Al Alrhoil 17 : 265-Xi6 dri orang-orang Kufah

dri lbnu ltlls'ud scpcrti dh|a dl!)d Al Bukhri dalrn satu alw, yang akhir

didahnhh ymg pcdrm- tti ddrnrrya disetnilkan, ".,orang<raag Yahudi

fu; kaliot t@ Hah Miofr 7l s&c, lwtg selamat hmya satu'seke
wrrartq7 yqry teily fu- Wn or@tgar@rg Nashrani sebelwt kalian

uph bJat ruqd 72 &, WS dm fui nwfu hotya &ta ;'

U*flllrr.Ivlz+s'td ftrl



(Hai orong<rnntg fu imarv a@bilo k$nu rnr,eryailal<an
penficfr am ralrcsio, iuryorliah kmw rr.rsn}drcorlahrrlt

tertmtg menfiuar, doso, fr,rrmlrslrirrrn ilmbe*ua, ihffhaka
l<cpadarontl.Danbicrr.alorlrlahtrlntrrll,grcn*ruotr-krlffiil<nt
ilat takwa Darlrfutakwalahl<egdo Nloh ymrg@ad*.

Nya lcmw okn ililcmr#ialikrau Sesilngguhrya WhicaraffJ
rahasio itu ddah ilar:i sloitqv $t@yo ororltg.or(mg ycng
bqilmm iarberfula citq senfrW pnbicor:aarl- itu tiadalah

menrbqirwillwotrse&*itpmk@damerrlro,kccuati
ilengm izin Nlah...) (Qs. Al Mujaadilah [58]: 9.10)

ll49- Ibnu Ilambal: Ishaq meirceritakan kepada krmi, AI A'masy
me'lrceritakan kcpada lrami dari Abu Wail dari Abdullah bin
I,Ias'u4 ia megatakan: Rasulullah SAW tersafAa, ii.rrf |j:i r31

.:rti-i a$ i,f t+.to o; t)Gir A.s- 16 gputo katia;
Oriri*rrt"t tti" oiirs jorguilah &.a orog di otaranya
bqbicara bis*-bisik turpa nengajak yo,g safinry ktena lnl
tersebut dqnt neryingng perasaanrya).lr rsl

tto- Al Munad5: lgl.Iajuga meriwaydkmrya 6: 54-55 dai Abu Muawiyah dai
Al A'rnaqr. Dan juga dri Abu MuswiJah dm lhu Nrunair dei At A'mr5r. Dan juga 6:

juga 6: 102 dd Muhmd bin Ja'fr dri Syr'bah dri Manslrur dri Abu }\rail dengam
redalsi )rang srm, fu qpr*mbalrlrnr, *Mr pemntpuut tidak bl"i fusqtuhan llr/lit
d.engan poanryuo...." Dur juga 6: l(D dri Abdurrrtrman bin L{ahdi dei su$ran dari
Manshn dar Al A'nnsy &rgan rEdaksi yeg sami- Dengan redalsi, *fuIing berbisikan
... . . ." dal dengm turfiaha pula. Dar juga dui Muhunrrad bin Ja,fr dri Syr'batr dri
sulaiman dri Abu wail. Lalu ia nrnyebutkan dengar maknuya. Ia rrngulurgrya
dengm smad yurg sana 6: 189, ,l'n 6: 196. Di dalanrrya discbrdm, -Berbicara
rahasid'dan dengp turbahar. Dan jugn 6: 183 dui Hasan bin Musa dri Hanunad bin
zaid dari 'Ashim dai Abu xrail dcngm rEdaksi yarg srima secra ringlras yang t€rmuat
dalam hadits yarg l€hrlr pmjarg.

Ib,nu Kasir juga nrcngrtipnya drinya dalun At-Tafsir 8: 70 dengrr riwayat Waki'
dan Abu Muawiyah dai AI A'masy. Ia bcr*ata, 'I(eduanya mcriwayat}mya dari hadits
Al A'masy."

Al Bulfini rneriwayarkaurya dalan shahih-nya 8: 65 dri utflran dai Jarir dari
Mans.hur dai Abu WaiI dengan rcdal$i )rurg sarn& Di dalarrrrya disebutkan, ',Sampai
kalln bercany bar dangn manusia."

Muslim meriwayafiknrnya dalarn Shahih-nya 4: l7l8 daxi Abu Baka bin Abu
sribah dan llumadbin As-sei dri Abu Al Ahwash dari Manshur; dm dari Zuhair bin

Tdsirl}r.r ]'Ll.'td
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{ @ . . #'1 AJi i;,J'u-5?'$arAr. 'cr-itni e;-y
(Niscayc Nlah dlorrJ malri,inggil<m orcng'ontng yolrJg

bqimon ili ontararw ilon orong:otutg yottg dihe,ri ihnu
pmgehwr beboaPo iluaiat ...'1

(Qr. Al Mujaadilah [58]: l1)

ll50- Al Baghawi: Al Hasan berkata: Ibnu Mas'ud membaca ayat ini

lalu berlot4 "Wahai kalian semua, patramilatr ayat ini dan

hendahlah ayat ini memotivasi lolian rurtuk menuntut ilmu,

karena Allah swT berfirman, t;J 'uiti'$aEf, 'u-iIi ';\l 8i
*3:' j$ 1t't*"oyo Allah atcon meninggikan orang'orangyang

beriman di antaranu dan orang'orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa deraiat) orang bsriman yang berilmu

berada beberapa derajat di atas orang )rang tidak 5"tiLo.n(lls0)

Hrb, ulsman bin Abu s).aibah dan Ishaq bin Ibrratrim dari Jrir dE.i Manshur dari Abu

Wail seperti hadits Al Bul&ari. Dm juga dari Ydrya bin Yatrya Abu Balta. bin Abu

syaiuatr,Ibnu Numair dan Abu Kuraib dri Abu Muawiph da'i Al A'masy dal'i Spqiq
seperti riwayat aslinya. Dar juga dri Ishaq bh lb,ralrim dri Isa bin Yunus; dan juga dri
Ib,nu Abu Umar aari Su$an, keduanya dri Al A'masy dc,ngn sanad ini.

As-Suyrthi meirgutipnya dri kcduanya &lmr Ad-Dun 6: 184, dsr dui Ibmu

Mardawaih sccara ringkas
Abu Daud nrriwriyarkann)'a daldn Smur-nya 2: l9l dri Abu Bakr bin Abu

Syaibatr dari Abu Muawiyah dali Al A'masy; dm da.i Musaddad dari Isa bin Yunus dari

Al A'masy dari Sfraqiq dengnn rcdaksi ),ang sams socraringkas.
At-Tirmi&i meriwayatkann)'a dslun Shahih'aya l0: 267 -268 dari Hannad dari Abu

Muawiyah dari Al A'masy. Ia me,nyebutkan riwayat Suflran dan berkata' "Hasan
shahih."

Ib,nu Majatr meriwayatkann)ra dalarn Sunan-nya 2: l24l dari Muhammad bin
Abdullah bin Numair dari Abu Muawiyah dan Waki' dari Al A'masy de'lrgan redaksi

yang sama.
Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4: 15 tarrya menyebut nama

Ibnu Mas'ud.
Ibnu Hajar mengelurkannya dalam Al Kafi: 165 dengan mengatakan, "Muuafaq

'alaih.' Ia manyebutkan bahwa hadits ini deirgan redaksi Muslim dan redalsi Al
Bulrtrari.

Al Qurthubi meriwayatkannyadalamAl Ahlum 17:.295 dengan reda}si ),ang sama.
ttso- Ma'alim 7:43. Az-Tanrrrldrsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4:75

sampdi,."Dalam perbuatan" sebagai gurti dri "Ilmu."
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyt dalamAz-kd 8: 194 secara ringlos dengan redaksi,

"Amal perbuatan,"

Tofsirlbul\/trt'ud, r- f98Tj



fi .#'; .ijs6- *{i rAv & A?3_6 il Jy
5 ;+Et 5 ;tra 5 ;s:vr; rj'tL J3 fr,;s

(Kanru tak at<,.rr ffiJ #trr berimmt pada Auah
dfrrrhari aldirat, scling berlcasih.sayang dmga{, or(mg.
ormtg ym$ inenentang Allah dm Raxtl.Nyo, sel<alipu,n

orarrg-orcmg itubapak bapak, atau anak anak atau
saudma. saud,ma ataupun keluarya mrrrel<a ...)

(Qs. Al Mujaadilah [58] : ZZ)

l15l- As-suyrthi: Abu Nu'aim mengeluarkan (dalam Al Hilyafi dan
Ibnu Mas'ud, ia mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda, "Allah SW mcwahyukan kepada
salah seordng nabi agar berlwta kepada si fulan yang ahli
ibadah, 'Adapun zuhudmu di dunia, kamu terah mempercepat
kesenangan jiwamu; adapun konsentrasimu (dalam beibadah)
kepada-Ku'membuatmu menjadi mulia knrena-Ku. Latu apakah
yang telah engkau lah*an untuklai' Ia berkata, 'wahai Tuhan,
apakah yang harus tculafurrai untuk-Mu?' Ailah berfirman,
'Apalrah kamu telah bersikap loyal terhadap wali-Ku atau
memusuhi musuh-Ku'2 r'(l I 5l)

ll52- Al Baghawi: Muqatil bin Halyan meriwayatkan dari Munah Al
Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, ia berkata:

iitir,- r;,rL lj 1t"t-ttpun orang-orang itu bapak-bapak)

Al Qurthubi meriwayatkan dalam At Ahtram 17: 299 dari Ibnu Mas'ud, ,,AIah
memuji para ulama dalam ayat ini."

-___ 
As-Suyrthi mengutip dalam Ad-Du,r 6: lg5 dari Ibnu Al Mundzir darinya,

"KEistimewaan yang Allah berikan kepada para ulama dalam AI eur'an adalah dalam
ayat ini. Allalr melebihkan orang-orang beriman yang diberi ilmu atas orang-orang
beriman lang tidak diberi ilmu."

"t'- Ai-Durr 6: 186.

Tafsir lbnuMds,ud
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yakni, Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah yang memhmrrh ayalmya

AMullalr bin Al Jarrah pada perang lJhud- ?i4 t@uu anak-

anak) yalari Abu Bakar yang mengajak putranya pada perang

Badar untuk bertarung. Ia b€rkat4 "\ilahai RasutUUu bia*an

aku berada di kompi pasukan luda pertama-" Maka Rasulullah

SAW bqSsabda kepadanya "htasknnlah ditirra4 walui Akt
Bakar." ;ftL 3l @tau Satdara-srydna) yalmi, Mush'ab bin

'Umair yang membunuh saudara laki-lakinya 'Ubaid bin 'Umair

pada perang Badar. trM tr (atuu put kcluoga mueka)

yakni, Umar bin Khattab yang membrmuh pmiln:fa Al'Ash bin

Hisyam bin Al Mughirah pada perang Bada6 den Ali, I{amzah

dan 'Ubaidah yang membunuh'Utbah dan S)"aibah puta Rabi'ah

dqn Al Walid bin'Utbah.0rt)

tt52- Ma'alim 7: 46. Az-Zamaltsyui meriwayatkmya dalun lI Ko@4:7t
dengan redaksi yang sama. Di dalanrrya disebgtlcm, "htoskoilah eilDq walroi Ak
Balur. Tahutrah kamu bahwa lcamu dtrrsth, sq*ti pldanguut dot ptgli;halarhff
tanPa men)randarkannya pada lb,nu Mas'ud-

Ibnu Hajar me,lrgeluarkannya dalfin Al KS: 166. Ia b€*ila, aa &rrdapat dalan
tafsir Muqatil bin Haglan dffi Murrah AI llamdani dri Ibnu IUas'u'. Ats-Tsa'labi
menuturkannya dari tafsir Muqatil."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 8: 198 dcngm rodat$i ymg sml
secara ringkas.

Al Qurthubi meriwayatkann)'a daliln Al Atkott 17: Nl scpcrti riwayd Az-
Zamakhsfn.

Al wahidi meriwayatkannya dE/lun Al Asbah: 440 sgpcrti rireyt Az-z8lm},f,qjg[i.

Tafsirlbnulvrc'ud ffil



c sURAH AL HASYR O

AA e {,6 tlr%j J *;.e i[i u, y

(Apa srioyorrtgl<drw abang daA polwnlcumu [milik
or(mg.orrorltg lr{iwl dau yarrg lcanu biorkorl ltwn}rrni

futiliri ili tas fulrok rya, moka fserwa itul adalah ilengan
i*tNlah...) (Qs. Al llaryr [59]: 5)

ll53: Az-7-rrnakhErari: Dari Ibnu Mas'ud:

Mereka merrotongnya yang merupakan tempat peperangsl.(l ls3)

{ @ . . W'.2 t-;q b3.X 3r51Kst :cr }
(... Apo y@ts di}rrilorlt Rasnl kepailanu naki tsiindlah.

Dm aSa ymg ililarmgnyabagirw, mal<a tingatl<mrtah ...)
(Qs. Al Hasyr l59lz 7)

ll5+ Ibnu llambal: Abdurratrman menceritakan kepada karni, sufinn
menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibratrim dari

Kosysyf 4:80. Ia bcrbicara tcntang pohon korma milik orang yahudi. Nabi
SAIV rmyrrutr rnerdong dan mernbakarnya.

Ar-Razi mcriwayatlrrrn ya dalam Al Mafatih 8 : I 28.

TaftirlhwMas,u.il



Alqamah dari Abdullah, iaberkata, "Allah melakut peremPuan-

p€re, npuan yang bertato ...."

Katanya, melanjutkan: Maka hal tersebut didemgar seorang

perernpuan di dalam rumah yang bernama Ummu Ya'qub. Mal<a

ia mendatanginya lalu berkata, *Aku mendengar bahwa engkau

mengatakan ini dan itu.' Ibnu Mas'ud berkata; "Bagaimana aku

tidak melatnrat orang png telah dilalsut Rasulullah SAW (yang

terdapat) dalam kitab Allah SWT?' Perempuan tersebut berkat4

'Aku telah me,nrbacanya tapi tidah ku temukan."

Ibnu Mas'ud berkata, "Jika kamu mernbacanya pasti kamu akan

me,nemukailry4 tidakloh kamu mernbaca ayat 3i1;i f5t;'Ut
WlL {+tZ',jl-i'; (Apa yang dibeikan Rosul k pod**,
nulca tqioulah. Dan qa yang diloorynya baginru, mala

tingalhoilah) h bcrkta, 'Ya -sa1a 
tclah mernbacanyr.'

Mah Iboll Mastrd bcrtata, 'scqmggulmya Nabi SAW

mchmgp)tt ....dlltl)

rrr- il Mand 6: t5. Dalun rc&ksi akhirnyr dirchrtkar: Ia bcrlc0r, 'Alu
ncodargrnla dri Abdurrahnsr bin 'AU$ ia marccritaltmrya dri Urmnu Ya'qrb; ia
nmdcngrnf drinp. klu aku runilih hadi6 (riwayat) Msrsbrn." la juge

nriwryaltsrnya 6: l19-120 dd Waki' dri Su$rsr dri Muuhur dcngen rodaksi yatg
sanre. Dan juga 6: 162 dai Afrsr dri Jrir bin Hazim dgi Sulaimm Al A'masy dri
Ibralrim dcngrr rc&ksi )rdrg sama scceoringkas. Dan juge 6: 2l'22 drt Abdul lVahhab

dri Atha'dqi Sa'idbin Abu'Arubah dari Qatadab dri'Azrah dari Al Hasan Al'IJrmi
dui Ydrp bin Al Jazzr dri Masruq dcngiur rcdaksi )rarg strta socara purjang lctr.

Abdullah bh Ahmad mcriwayatkannp dalam Al Musnad 6: 162 dri Sinm dri
JEir bin Hszim dari Al A'masy dengar redalsi )'ang sanu. Syakir bcrlota, "Sana&ryo
pcrlu diteliti", karena Sim:m Mmajhul.

Al Bul&ri nreriwa)'atlonnya dalam Shahih-nya 6: 147-148 dri Muhanunad bin
Yusuf dari Suffur dri Manshur dcngan rcdalsi ),ang s8ma. Ia juga meriwayatkrrnya
dari Ali dari Abdunahman dari Suf:ran dari Abdurratrman bin 'Abis dari Ununu Ya'qub
dari AMullalr. Dan juga 7: 164165 dri Utsman dari Jarir dri Manshur dcngan redalrsi

]rang 88rna Dan juga 6: 166 dari Ishaq bin lbrahim dari Juir dari Manshur. Dan juga dri
Muhamrnad bin Muqatil dari Abdullatr dari Su$,an dri Manehur. Dan juga dari Ibnru

Baslryar dari Ibnu Mahdi dari Su$an dari Abdurra,hman bin 'Abis' Dan juga 6: 167 dri
Muharmad bin Al Mutsmna dari Abdunahman dari Sufyan dari Manshur deirgan

redslci ymg sama socra ringkas.
Muslim mcriwayatkannya dalam Shahih-nya 3: 1678-1679 dri Ishaq bin Ibralrim

dan Utsm& bin Abu Sfibah dari Jarir dari Manshur dengan rcdalci )rang sama. Ia juga

mcriwayatkannya dari Muhanrnad bin Al Mutsurna &n Ibnu Basysyar dari
Abdurrahmur bin Mahdi dari Su$nan; dan dari Muhanrnad bin Rafi' dari Yahp bin

Tdsirlblw \tas'ud
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1155- Az-Taraalfusyari: Dari Ibnu Mas'u&

Bahwa ia berternu laki-laki yang sodangmcmakai pakaian ihram,

lalu ia berkata kepadanp "Lepaslah itu dairnr-" Ivlaka laki-Iaki
tersebut berkata, 'Bacakanlah kepadaku tentang hal ini suatr ayat

dari kitab Allah." Ibnu Mas'ud be,ltata" *Baik", Ialu ia
membacakannya.0l5g

{ @ t *t'^'rt'} $-fr .4.i & S;,;i...y

Adam dari Mufadhdhal bin Muhalhd, kc&ranya dri Mm$ur dengm malma )rulg sun&
Dan juga dari Syaibur bin,Fuulfr dfii. JEir bin Hzim dui Al A'masy dsi Ibrahim
dengan redalcsi yang sama.

As-suyrthi:mengutiF),a dei mcrcka ddlaln Ad-Irpr 6: l9l; dfit dd 'Abd bin
Humai{ Ibnu Al l{qrqri, dar Ibnu iytrdawara fui Alqqoh.

Al Qurthubi mengutiprrya MarnAl Alilcon lE: 18 dui Muslim dari Alqarnah.
Ibnu Katsir mengutipnya dalun At-Tafsir 8:9fL-93 dui Alrmd dri Abdurrahrrmr.

Ia juga mengutipnya dari lbmu Abu llatim dri Yalryne bin Abu Thalib dai Abdul
Wahhab dari Sa'id dari Qatadeh sepcrti riwayat Ahmad dui Ab&rl Wahhdb.

Abu Daud meriwayatlornya dalun &oranaya2: 121 M Muhamnad bin Isa dm
ULsman bin'Abu Sfibah dari Juirdei Mmslrurdcogmrc.hlsi ymgsuna-

An-Nasa'i rneriwayatkannye dalun &aran*ya t: 145 dri Arru bin ltlaishrr dri
Iftalaf bin Musa dari ayahrya rki Qudah dcngm rnloa ymg sann secara ringhs. Ia
juga meriwayatkrml,a 8: 188 dri Mghumnad bin Yahln bin Mghanund dai funru bin
Hafsh dari ayahnya dtri Al A'masy dri Ibrahim dri Abu lllbaidah dri Abdullah
de,lrgan malma )rang sama sccaaringfus

Ibnu Majah meriwayatkamya dalun Srzaz*ya I: e|{) dd Abu IJmr Hafsh bin
Umar dm Abdurralrman bin Lrrna dri Ab&rrahrnrr hin Mahdi dui Sufi/ar dri
Manshur dengan redat$i ]rug sarnr.

Al Baghawi meriwayatl.rnrya dalam l, Ma'alin 7: 5l-52 dei Abdul lvshid Al
Mdihi dari Ahmad bin Ab&rllah An-Nu'aimi dui Muhmnnad bin Yusuf dri
Muhammadbin Ismail dari Su$/an dai Mmshurdrngmrcddci ymgsana-

Al Qurthubi manyebutnya ddanAl Ahkon 6: 35 poda qmh AI Maa'idah ayil l-
Ar-Razi meriwayatkan dengm rcdalsi )rmg smre dalmt Al Mafqtilr 4: 4O @a,

surah Al An'aam a)rat 38. Lihat $trah Al Be|a:ah erfi2'lt, surah An-Nisaa' ap ll9
dan suratr Huud ayat 88.

tt55- Kasysyaf4: 81. Ibnu Hqiu nrengeluaturiUa &lf,n Al ltafr: 16 dui Ibnu
Abu Syaibah dari Muawiydh bin Hisyam dd ArTsauri dri At A'nasy dri lb,rahim
dari Abdunahman bin Yazid dri Ibnu Mas'ud- Dm jqa dui Ihu Abdul Bur (&lun Al
'Ilm) dari jalur Yahya bin Adam dsi 'Afiiryah dD Abu Bsh bin 'A15rasy dri Ibnu
Ishaq dari Abdurrahmm bin Yzid-

At Qur*ruUi rneriwayatkmrla Ma t AI ltikor lt: l? dri AMurratunm bin Yuid
dcngu rcdaksi )rang sama"

Wdwlbrl.luizs'ui!



(... Don siapc yorltg dipelilwo dafilcekikfuan dirfurya'
nrrreka lailoh otortrg otarrg y ang brrtmanryl

(Qs. Al Hasyr [59]: 9)

I156- Ath-Thabari: Ibmu Humaid menceritalcan kspada lGIIli, ia betkata:

Yahya bin Wadhih menceritakan kcpada kami, ia berkata: Al

Mas'udi menceritalcan kepada karni dari Asy'ats dari Abu Asy-

Sya'tsa' dari ayahnya, ia mengatakan: Seorang lald-lald

mendatangi Ibnu Mas'ud lalu berkata, *Aku talot alcan binasa."

Ibnu Mas'ud bertanya, "Mengapa bisa demikian?" Ia berkata,

"Aku mendengar Allah berfirman: .+.5'& S;2ij(Dan siapa

. yang dipelihara dari kekikiran diinya), sedang aku laki-laki kikir
yang hampir-hampir tidalc keluar apapun dari tanganku."

Ibnu Mas'ud berkata, "Kikir yang disebutkan Allah dalam Al

Qur'an bukan itu maksudnya. Yang dimaksud kikir adalah kamu

memakan harta saudaramu secar€ zalim. Itulah bakhil, dan

seburuk-bunrk sifat adalah 5.pri1.rr(t t s6)

tt56- Jami'28:29.Ia juga meriwayatkannya dari Yahya bin Ibrahim dari ayahnya

dari ayalrnya dari kakeknya {ali Al A'masy dari Jami'dari Al Aswad bin Hilal dengan

makna yang sama. Ia juga meriwayatkannya 28:8?pada srnah At-Taglrabun ayat 16 dari

Ibnu Humaid dari Mihran dari Su$an dari Jami'bin Syaddad dali Al Aswad bin Hilal
dengan malma yang sama secuaringkas.

Al Hakim meriwayatlonnya dalam Al Mustadrak 2: 490 pada surah At-Taghabm
dari Ali bin Hamsyad Al 'Adl dari Abu Al Mutsanna dari Muhammad bin Katsir dari

Sufyan dari Jami'bin Syaddad dengan redaksi yang salna. Ia menilainya shahih dut
diperkuat oleh Adz-Dzatrabi.

As-suyuthi mengutipnya dari keduanya dalam Ad-Dun 6: 196; dan dari Al Firyabi,
Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalam Syu'ab Al Iman) dengan

redaksi yang sama.

Al Baglrawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 53-54, dan Ibnu Al Jauzi dalam

Az-Zad 8: 216 Abu Asy-Sya'tsa' dengan reda*si )rang sama.

Al Qurthubi meriwayadcannya dalam Al Ahlun 18: 30 dari Al Aswad deirgan

redaksi yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya dEdam At'Tafsrr 8: 98 dari Ibnu Abu Hatim dari ayahnya

dari 'Abdat bin Sulaiman dari lb,nu Al Mubarak dari Al Mas'udi dai Jami'bia Sf'addad

dari Al Aswad bin Hilal deirgan redaksi yang sama.

Tdfsir lbrwMas'ud
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1157-.. Ap-Suyrrthi: A! plihaqi mengeluarkan (da4 divoninya dfia,ifl
daf, Ib.o,;1 Mas'ud, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersaMa,
"Kedermawanan tidak.alan hilang dart Allah. Orang yang
dermmvan aknn selalu dekat dengatn Allah. Apabila Ailah
menemuinya pada hari kiamat, Dia alwn meraih tangannya lalu
memaaJkannYa"4tt57)

,\t;i I J'6';{5 iLl fiJ'6 il #i,is \
{@ AJtii s':fi6oLa,

([Buiulan orung.or(mg rnmafik itu odalah] seputi
[buiul<an] sy aitan kettka dia berl<ata tnpda man rsta,
"I(afirlahl<f,nnt", maka tatkala narrusia ifiL telahkrlfir,
mala iabqlcau, "Senrnggzhny a alcubnl"pot diri duri

karru, l<m eno sesr?rgg, h:ny a aku takut kepadt /.Jllah, Rdbb
semesta olo:n.) (Qs. Al tlasyr [59]: 16)

1158- ,Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Ar Mas'udi menceritakan
kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami dari
ayahnya dari kakeknya dari AI A'masy dari 'umarah dari
Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud tentang ayat
i1i: ;,2y.<'urc; *136';{fr }et,gtigJi t1,j:"$ SK
i82lr-ll *-r iirl iEl([Buiukan orang-orang muna/ik itu adalahJ

seperti [bujulcanJ ryaitan ketika dia Berkata lcepada manttsia,
"Kafirlah karnu", maka tatkala manusia itu telah kn/ir, maka ia
berkata, "sesungguhnya aht berlepas diri dart kamu, rrarena
sesungguhnya alat tahtt kcpada Allah, Rabb semesta alam,) ia
berkata, "Dulu ada perempuan penggembala kambing yang
merniliki ernpat saudara lald-laki. pada malam hari ia beristirahat
di biara seomng pendeta."

"n-Ad-Duo6:197.
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Iktanya, melanjutkan: Maka pe,ndeta tersebut ttmm ldu
me,qreftrbuhinya [sehingga per€mpuiul tersebut hami[.26 Lalu

syetan mendatanginya dan berkata kepadanp, "Bunuhlah ia

kernudian kuburlah! karsna kamu orang yang jujur dan

perkataanrru didengar." Maka ia Pun membunuhnya lalu

me,nguburnya.

I(atan5a, melanjutkan: Ialu syetan mendatangi saudara-

saudaranya dalam mimpi dan berkata kepada m€rek4

"sesrmgguhnya sang pendeta [pemghuni Biara]2m telatr menzinahi

saudara perempuanmu, dan setelah ia hamil pendeta tersebut

meurbtmuhnya lalu menguburnya di tempat anu."

Pada keesokan harinya [salatr seorang laki-laki dari mereka

berkata, *Demi Allah, kemarin aku bermimpi dan aku tidak tahu

apakah hanrs kuceritakan kepada kalian atau tidak." Mer€ka

bertatat "Tidak, kamu hanrs menceritakannya kepada kami."

I(atanyq melanjutkan:' Maka ia menceritakao mimpi tersebut-

Lalu yang lainnya b€rkat4 "Demi AUah, aku juga bcnnimpi

se,perti itu." Mereka berkata, "[ni pasti ada apa-apa."].'* Maka

mereka ptm pe,lgt lalu mendatangi raja tmtuk meininta

bantuannya guna meirgfuukum sang pe,ndeta. Mereka kemudian

mendatangi sang pendeta lalu me,rnbawan;na. lalu syetan

me,ne,muinya dan Hata, "Ahrlah yang menje,lrmruskanmu

dalm kasus ini. Dan tidak ada yang bisa meryrelamatkanmu

selain aku. Maka sujudlah kepadaku satu kali dan aku akan

menyelamatkaunu dari kasus yang me,nimpamu." Iqtanya,

melanjutkan: lvlaka ia (sang pendeta) pun strjud kepadaqra.

e naatr tcrdryea &lam ld-Durr.e Tidak tadapac drJrarrt Ad-Dtrr.
- Dalmr Ad-Durr disebutkm: Saldr seormg laki-lald dri rtcrclca bcdr4s'

"tr(qna.in ah bcfiItilnpi bcgini dm bcgni." Yang lainnp bcrlgt?, 'Dstni Alla}, ahr
juga bcrnrinryi &ndkim." Yang lainnp bcrlota, 'Dstni Allah, akg jup bcrlltinPi
demikian." Oaun *-fafsir redaksi ini diulang 3 kali, 'Derni AllalU aku juga berrninpi

dcnfkiEr:"

TafstuIb.*lvlas'ud, , 6r-l



Ketika mereka me,mbawan5a kepada raj4 syetan berlepas diri
darinya. Lalu ia ditangkap dan fifuruh.0ls8)

ll59- As-suyrthi: Ibmu Mardaivaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud
tentang aSrat ini, ia b€rtat4

'Allah me,mbuat perumpamaan orang-orang kafir dan ormg-
oBng mrmafik yang hidup pada masa Nabi SAW lt #i ,YK
LL\O$II J'66epeti [fuiukanJ syaitan kcttka dia berkata

kcpada narusia'trfufirtah kamul.Q ,sel

,:jL i6 13ry fi\! -fr & tt;iN(,t 6;t 5 y

{@ .";fr
(I<alnu sekiruryol<mi twnnisn N Qtln'an ini l<epado
*buah gurrlrlrrtg, fu;tilorrrw alcan nrelilwtrryo tmduk

tr,r?r;cahfulahdtufubloer-t<ctatrattrf,wyolcepailoy'.J/lah...)
(Qs. Al Has)'r l59l:2L)

1160- As-Suyrlti: Ad-Dailarni mengeluarhan dari Ibnu Mas,ud dan AIi
secara no'fu':
Tentang firman Allahl ,fr & irr.ifi$ti j lxatou sekiranya
kami tutuiltut 4l Qt'* Ini kepada sebuah gunung) sampai

althir ayat Ia bc*ata, "(A)rat) ini merupakan nrq)rah bagi kepala

Pusing"'(l16{I)

1161- As-suyrthi: Al Khathib Al Baghdadi mengeluarkan (dalam

Tarilh-nya), ia berlcata: Abu Nu'aim Al Hafiztr memberitahukan
kepada krmi, Abu Ath-Thayyib Muhammad bin Ahmad bin
Yusuf bin Ja'frr Al Muqri Al Baghdadi memberitatrukan kepada
kami -ia dft€mal peurbantu Ibnu Syanbudz-, Idris bin Abdul

ttJ|- Jatni' 28: 33. Ibnu tr(Sir mcngutipnya darinya &lam lt-Tafsrr 8: l0l-102,
drr As-Suyrth i drrlail. I&DET 6: 2OO.rrse-1d;\,q6:N.

"o-Ad-Durr6:frL.
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IGrim Al Haddad mem.beritahukan k€pada kami, ia berlrata Atu
pernah meinbacah {'at ini- di hadaPan Khalaf Ketika aku

sampai pada alat a: ,fi {F Su}XfS6:11 6ala. s*iranva

knni tunmkan Al Qu'an ini kqada sebuah gwwrg), ia bcdrata'

"Letakkan trngtnmu di atas ke,patarnr, kar€na alal pcxnah

membacakan di hadapm Sulaim, lalu ketika samPai ayat ini ia

berkata: Irtaklon ' ngarrmu di atas ke,palamu, karcna aku p€rnah

me,nrbacakan di hadapan Al A'masy, dan ketika sqai ayat ini

ia berkata: kaldran I'rgnnmu di aas kepalmq karcna aktl

pernah me'mbacalm di hadapan Yabta bin Watsbab, dan ketika

sampai ayat ini, (keduanya bertata): I-etafrkan ' {grrrmu di atas

ke,palamu, karcoa aku p€mah menrbacakan di hadrym Alqamah

dan Al Aswa( dan ketika samPai ayat ini kednnya bertata:

I*tat&an +engqrmu di atas kepalamra kax€na ktrni p€mah

menrbacakan di hadrym Abdullall dan ketika sryai ayat ini ia

berkata: i.et kh kedua tangan ryr- di atas kTIa kaliam'

karema aku p€rnah me,mbacakan di hadaan Nabi SAW, dan

ketika samPai ayat ini beliau b€rsabdd Irtakkm trngenriru di

atas kepalamrl kar€na Jibril AS ketika trnm medawa ayat ini

kepadaku ia bcdrata kepadaku: I-etat*m 'ngrrmu di aas

ke,palamu, karEna ayat ini menrpakan obat bagi segala macam

penyakit kecuali As-Samn yaitu k€lmatim-rr(l 
16r)

tt6t 
- Ad-li'rr 6z 2ol-2fr2.
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'uW X hi6,r$ +r;b cSif;J{ Wt;, eg W- \
{@ ,ffiy{A#ffi,4K-,J,-91

(Hai or (mg - or (mg y otg ffi w" iurgmrlah r@at iailik,,,,
perclongrru lorrrm yorry Ah*rtrdAfirh. Sesrargguhnya

mqelcttclah pn*s aw tel"rhadrap negcrri 
"tt"Tdsebagailnau ormry-ormq rd'v lortg t"t* btdo ilat6*l$burYooc) (Qs. Allvi,*.---hhanah t60l: 13)

1162- As-suyrthi: Al Firyabi, Ibnu Jarir, trb,nu Aht rratim dan Ath-
Thabarani me,ngeluartan dad Ibmu Mas'ud:

rentangfi ""---^]rh,;r*,il|.*tj$;n{WU."_5lfu-'bfit lrw i lttaiararg-ororg 1,otg bqirrr@\ janganlah
kamu jadiknn penotongmr kao, yfrtg dirn rtrai Ailah.
sesunggubtya mer*a telah ptus osa terhodqt negqi atrhirat)

-Ia bertata-, 'Mereka tidak beriman kepadarya dan tidak
menglarapkamya.'OlE)

1163- Ibnu Katsin Al A'maslr rrengrt-hn dili Ah AdbDhuha dari
Masnrq dari Ibnu I![as,rd: ,ffi .fi A ffi A K
(Sebagainon orog<norg k$w yotg ,elot bada aa*,
kabur berwtts asa),iobcrtatL .Sebagaimma o'mg kafir putus

"@- Ad-D*r 6z 2r_r;sisa srnya s&r$ rcdrrri asr bcrihmla Tryi ah tidak
mcnernukurn yt dalam ll Joni,.
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asa ketika mati dan melihat pahalanya 
-seandainl,ra

beriman-''(l163)

1164- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Artinya adalah bahwa

mereka meninggalkan beramal untuk akhirat dan lebih

mementingkan urusan 6*i".n(l l6a)

"t'- Ta6ir 8: 129. Ia bcrkatg "Ini meiupaksr pcndryat yang dipilih Ibnu Jarir."
As-Suyrthi mengutipnya dalam Ad-Dun 6: 2ll yang termuat dalam atsar

sebelumnya. Di dalarmya discbutkan, aa melihat tcmpatnlNa" sebagai ganti dari
'?ahalanya."

'tu- Ahkam 18 76.

-ruisr- lonttitirs ua
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'6.vLEj3 lgifi 3;,oyJ.{-t-,;s.i;rfi &-Jri;g }
{ @ . . ."fr N o$ [z or- $:+friJ y,gt l'iii

(D m, flngatlah] katika lsa ibnu Mayarn berkatq uHai
Barilyail, sesrrnggulmya aku adalah utrtsan /.Jllah

l<ep adamt, mertb enmlcart Kitab sebelumlcu, y ait,,t, T atn at,
dmr mertberi lfiwbar gembira ilmgan tdauriy"yal seorung
Rasnl yang alcmr danng sesudahl<u, y*,.E ncnnctnya Ah^dd

tlvluham:rldJ ...) (Qs. Ash,Shaff t61]: 6)

1165- Ibnu Hambal: Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Hudaij saudara laki-laki Zuhair binr
Muawiyah (menceritakan) dari Abu Ishaq dari Abdullah bin
'Utbah dari Ibnu Mas,ud, ia mengatalon: Rasulullah SAW
mengirim kami untuk menemui raja An-Najasyi. Ketika itu kami
berjumlah 80 orang. Di antara mereka adalah Abdullah bin
Mas'ud, Ja'far, Abdullah bin ,Arfathah, 

Utsman bin Mazh'un dan
Abu Musa. Mereka menghadap raja An-Najasyi. Lalu orang_
orang Quraisy mengirim Amru bin AI ,Ash dan ,Umarah bin Al
walid dengan membawa hadiah. Ketika keduanya masuk
menemui An-Najasyi, keduanya bersujud kepadanya lalu
bergegas mendekatnya ke sebelah kanan dan sebelah kirinya.
Kemudian keduanya berkata kepadanya, ..Sesungguhnya

TSsblbwl\ids,ud



trbe,rapa orang dari karmr kami telah singgah di n%Eri pafuka.

Mereka tidak suka kami dan mernbenci agamalmi.-

An-Najasyi bertanya, 'Di rnanakah mereka?" Keduanya

menjawab, "Mereka ada di negerimu, sunrhlah ajudm unfuk

menemui mereka." Maka An-Najasyi me,ngirim ajuda'rnya untuk

me,nemui mereka. Maka Ja'frr berkata, !ftg ekan menjadi junr

bicara katian hari ini." Mereka prm mengilnrtinya lalu

mengucapkan salam dan tidak sujud kepada ArNajasyi.

Maka mereka bertanya kepadanya, 'tfe,ngapa kzmu tidah zujud

kepada raja'?" Ia menjawab, "Karli tidak bcr$$d kecuali k€pada

Allah 'Azza Wa Jalla."

An-Najasyi bertanya, "Mengapa bisa begiar?- Ja'frr me,njawab,

"Sesungguhnya Allah 'Aza Wa Jalla menguhrs Rasul-Nya

ke,pada kami. Beliau menymrh kami agar tidak sujud kepada

seorang pun kecuali kepada Allah 'Aza Wa Jalla- Beliau juga

memerintahkan shalat dan puasa."

Amru bin Al 'Ash berkata, "sestmgguhn5ra mereka berbeda

pendapat denganmu tentang Isabin Maryam-"

An-Najasyi bertanya, "Apa 5ang kalian katakm tenhg Isa bin
Maryam dan ibunya?"

Mereka menjawab, "Ka[li me,ngatakan scbagaima[a ]rang
difirmankan Allah 'Azza Wa Jalla; ia adalah hriinet Allah dan

nrh (yang diciptakan)Nya yang dimasukkan ke dalm (rahim)

perawan (Maryam AS) yzng belum pernah dis€mrh mmusia dan

belum pantas memiliki anek."

I(atanya, melanjutkan: Maka An'Najasyi m€ng@gfiat batalrg

kayr dari tanatr lalu berkata, "Wahai omng{rmg Ilabaqnh, para

uskup dan para pendeta. Demi Allah, mprdra tidak me,narrbah

apa yang kita katakan tentangnya dan apa ymg mereka katakan

sama dengan kita. Selamat datang k€pada kalim dm agama yang

kalian bawa. Aku bersaksi bahwa ia adalah utrcm Allah. Dialah

Rasul yang kami dapati dalam Injil dan ,liabh rasul yang

fd;dr.lbrrr tvlas'ud



dib€ritakan Isa AS. Tinggallah disini sesuka hati kalian. Demi

Allah, seandainya statusku bukan raja sekarang ini, pasti aku

al<an mendaanginya hingga aku mernbawakan kedua

terompabnya dan memberinya air wudhu." Lalu ia menyrruh
agar kedua orang musyrik tersebut dikembalikan. Kemudian

Abdullah bin Mas'ud segera pulang hingga ia bisa ikut perang

Badar. Ia berpendapat bahwa Nabi SAW menrintalcan ampun

untuknya (fur-Najasyi) ketika beliau mendengar berita
kelnatiannya.(ll6o

tt65- Al Llamad 6:.185-186. Syakir menilainya hasan lcrena manunrtrya hadits
Hudaij bin Muryiyih diurggap hasan.

Ibmu IGtsir nrcngutipnp dari dalam At-Tafsir 8: 136-137. ia juga me,nyetutnya 5:
205 pa&awal srrah Maryram.

Al Hakim nrcriwayatkannya dalam Al Musta&ak 2: 623 dari Abu Al Husain
Muhalnrnad bin Ahrnad bin Tamim Al Qanthari (di Baghdad) dari Ja'far bin Muhammad
bin Syakir dai xGalid bin Yazid Al Qurasyi dari Hudaij bin Muawiyah dari Abu Ishaq
dengan rcdalcsi )rang sama secara ringkas. Ia menilainya shahih.

As-Suyrthi nrngutipnya dalan Ad-Durr 2: 248-249 pada surah An-Nisaa' ayat l7l
dtri Al Baihaqi Man(Ad-Dala/) secararingkas.

Ath-Thabri mcriwayatkan dergan redaksi ),ang sama dalam Al Jami' 10:499-500
pada surah Al l\,Iaaidah apt 82 dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi mcngrtipnya darinya dalam Ad-Dun 2: 303 pada ayat yang sama; dan
dari lb,nu Abu llatim dan Ibnu Mrdawaih.

Al,Hakim meriwayatkan dengan redaksi ),ang sama dalam Al Mustadrak2:309-310
pada lafsir surah Adi 'Imraan dari Abu Musa.

Tdsir lbrrulvlet'ud
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O SURAHALTUMU'AII O

l16G As-Suyrthi: Ab&urazzaq mengsluartan (dalam Al Mushmnafl
dari Ibnu Mas'ud, ia bcrlota, T{abi SAW membaca dalam shalat

Jnm'at surah Al hmu'ah dan O &(ii eV ?1 & (Sucikanlah

rurrno hiunmu yang Mata Tingi) (Qs. Al A'laa [87]: 1){tteel

tfr ,13ii ai_ u rjsya 2; lyYfirl. tji W-y

{ @6# SotFT- {Js'€ Vr' ;"1 t,
(Hd $(mg.otoltg Wnm, @bilo ilisez:l- unatk

merumaikrrn shdoE Jm' d, mako fuvlgefilah /imlra l<epada
nwryfu ryoIAllahilanthtgalkailahi"db"lLYurgilenlildrrlt

iat tehih 

ffi .ffiffi%i :ff Eeta,,n)

1167- Ibnu Majah: Katsir bin 'Ubaid AI Ilimshi me,nceritakan kepada

kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami
dari lVlia'mar dari AI A'mas5r dri Ibrahim dari Alqarnah, ia
berkaA:

Aku keluar brsama Ab&rllah rmtrk me,lnrnaikan shalat Jum'at.
Teimyata ia meireinukan 3 orang yang telah mendahuluinya.

Maka ia berkata, *Keernpat dari yang €mpat, dan yang keempat

"'-Ad-Dtrr6:247 @a,srrah Tabcalc Sebagimya tclah di+akhnj dalam surah
As-Sajdah.

Tdsirllrlu.ltlcr.'ud



tidak jauh. Sungguh aku p€rnah mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhrqru rnarusia pada hari hiamat akan duduk

delrat Atlah sexmi (kccepatot) wabu pergi mereka menuju shalat
Jum'at; yang pertarno, keduo dan kctiga." Kemudian beliau
bersabda "Keempat dari yang emlrat, dan yang keempat tidak

iauh'-0167)

1168- Al Qurthubi: Ibnu Al Mubarak da1r Yahya bin Sallam
menuturkan, keduanya berkata: AI Mas'udi menceritakan kepada

kami dari Al Minhal bin Amru dari Abu 'Ubaidah bin Abdullah
bin 'Utbah dari Ibnu }vlas'ud, ia mengatakan: Bersegeralah

menuju shalat Jum'a! Iffi€xra Allah Tabaraka Wa Ta'ala
menampaldcan diri kepada pengftuni surga setiap hari Jum'at di
bukit kapur berwarna putih. I-alu kedekatan mereka dengan Allah

-Ibnu Al Mubarak bertata" "Sesuai kecepatan (kedinian) mereka
dalam menmaikan shalat Jum'at di dunia." Ia menambahkan,
*Maka Allah menarnpat*an kilamah kepada mereka yang belum
pemah me,reka lihat sebeh'nmya-o l6t)

1169- Ibnu Hambal: Yahya bin Adm me,lrceritakan kepada kami,
Z.thatr menceritakan kGpada lmrni dari Abu Ishaq dari Abu Al
Ahwash dari AMullalL bahura Nabi SAW bersabda kepada

""- Sunan-ny,a l: 348. Abeil Baqi nurileinya hosan.lamengutip dan Az-Zawaid
balrwa Abdul Majid bin AMul Aziz prrrrgmrtMwjiah fanatik rapi Jumhur menilainya
tsiqah. ttbu llatim menganggapn]ra hmak sesrentra Ibrnu Abu Hatim me,mvonisnya
dha'if.

Az-Zamakhsyari mcriwayatlcannya dalun lI trfuiysyaf 4: 9E dengan redalcsi yang
sama. Di dalanrrya disebutkur,'Iv{aka ia tcrlihat nnrnmg dan mencela dirinya sendiri."

Ibnu Hajar meirgeluarkannya &lam Al I($: 170-l7l dri Ibnu Majah dan Al
Bazz,u dari riwayat Al A'masy dari lb,rahim dri Alqamah. Ia berkata: Di dalamnya
tidak terdapat redaksi, "Ivlaka ia tcrlihat munurg dsr mencela dirinya sendiri." Ia berkata,
"Terdapat perselisihan teirtang perawi d[i Al A'masy meski keduanya sepakat bahwa
hadits ini merupakan riwayat AMul Majid bin Abu Zawwad. Dalam riwayat Ibnu Majah
disebutkan bahwa rrtara keduanp teldryat I\[a'mar. Dan dalam riwayat Al Bazzar
disebutkan balrwa antra keduanya terrdryac Mrwm bin Salim. Ibnu Abu Hatim
menuturlonnya dalam Al fial: Abdul Majid nreriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Al
A'masy. Tapi riwayat ini tidak sah dai Ats-Tsauri."

'ril- ihlcam ig: t tA. Setelahnya disebutkm: Yahya berkata: Alcu mendengar selain
Al Masrudi menanrbahkan di dalunnya: Fihr finnan Allah ra'ala,"dan pada sisi lami
ada tambahanaya. "(Qs. Qaaf [50]: 35)

ffiir lbnuMas'ud



omng{mng lrang t€rlambat mengftadiri shalat Jum'at, L';.i fil
'#i #n""r\;i*- )1 ,1" o?t # r,sf p'ta::1i'ot
(Sungguh afu tot"ingi""" -*y"nin i"t*rorg untuk

mengbnuni orumgorl(mg, lalu aht membakar.-yrrrdt orang-

orang yang terlanfut mengihtti slwlat Jun'at).orotl

id;1f 34u,tw1yjjwfi%ifL5i;?-w6yi\

{@'6-fl1'E$irrz;41i'e3#i'i
(D an qffild nel,r.el<a rnwlilw Perrt@afir' ditt perrmhrrrn,

nselco ktfu rlrlfiik nemiu lcQailarya ihrt mer:el<t

tinggail(anl<rmwsenoairgfurilirttbrr*lwfuhl.Kfrakmrloln,
"Apaydrrg di sisi Alfrahlrlbihbrdlk dnriyailo pemuldrnrrr- dnr

, ilorit Nloh *fuik Mk Wn}rl"i reTeki)
(Qs. Allumdah [62]: 11)

rr6e- Al Musnad 5z 312- Setelalurya disctutlcur, ?-fi:rrir berlota: Abu Ishaq

menceritalqr kepada kuni bahwa ia nmdengunya dri Abu At Ahwash.-
Ia juga meriwayatkmyz 6: 44 dsi Abu Daud Ath-Thayalisi dri Zuhair. Dan jup

6: 184 dsi Hasan bin Musadui Zuhair. Dur juga 6: 145 dri Abdurrazzaq dri Ma'mr
dri Abu Ishaq dengm rcdalsi )rmg sama secra ringkas. Di dalanrrya disebutkm,
"Merelra tido* mengifuti shalat .Iut'at 'l Dan juga 6: 146 dsi Ib'rahim bin lGalid dmi
Rabah dari Ma'mr dengrr reddsi ),mg sama. Di dalurrrya disebutkan, *Ah. alco,
nayuruh ouk-ana* ,nda utu* nangwtpulkan ka1ru balcar." Dur "Mqela tida*
mengihilf'. Dan juga 5: 2jl9?N dri Yahya bin Adam dri Israil dari Abu Ishaq dengm
redalcsi )rang sama socra rine&as. Ia tidalc rmycbrdkm shdd Jum'at.

Muslim meriwaydkmrya dalam Sfia/ril-n1a l: 452 dmt Ahmad bin AMullah bin
Yunus dari Zuhair dengmreddcsi ),ang sama-

Al Qurthubi me;ngrrtipnya &ftanAl A:hkan 3: 2ll pada surah Al Baqarah ry*'238
* 

Xi'ilffi. meriwaydlrrraya dalun Al Mustadrak l= 292 driAbu Bakr bin Ishaq

Al Faqih dari Ahmad bin lhahim bin Milhan dri Annu bin Khalid Al Ilrrui dai
Zfiiair,, ia bertata, Dertikiailah Abu Daud Ath-Thaplisi meriwayatkumya dri
Zuhair." Ia menilainya Shahih dm diperkuat oleh A&-Dzahabi.

At-Tirmidzi rn*ycU,rttm &Irun sflrrhihtya 2: 17.

Tafsirlhnulvlas'ilL



ll70- Ibnu Majdr: Abu Bakar bin Abu spibah menceritakan kepada

kami, Ibnu Abu Ghaniryatr meirceritaka'n kepada kami dad Al

A'masy dari lbrihim dari Alqamah dari AMullah: bahwa ia

ditanya, *Apakah Nabi SAW }hutbah sanrbil b€rdiri atau

dudnk?" Ia menjawab, "Tidakkah kamu membaca 
^V 

t U$ll{jt
(dan mereka tingalkan kamu sedang berdiri [berffirutbahllanol

llTl- At-Tirmidzi: 'Abbad bin Ya'qub Al Kufi menceritdcan kepada

kami, Muhammad bin Al Fadhl melrceritakan kepada kami dari

Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata,

"Rasulullah SAW apabila b€rdiri di atas mimbar, kami

menghadapkan wajah kami ke arah beliau.'0171)

ll72- Al Hakim: Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub menceritakan

kepada kami, Mutrammad bin Abdul Wahhab menceritakan

kepada kami, Ja'far bin 'Aun membcritahukan kepada kami,

Ismail bin Abu Khalid mernberitahukan kepada kami dari Qais

bin Abu Hazim dari Abdullatr bin Mas'ud, ia berkata,
;'P."p*;anglah shalat ini dan perpendeHah khutbah ini, yakri

shalat Jum'at.'(l172)

"'- .Suzar-nya l; 352. Abu Abdullah bcrkata, "Gharib, tidak ada yang

menceritakam hadits ini kecuali lb,nu Abu Sfibah saja." Abdul Baqi me,nilainyashahih.

As-suyrthi mengutipnya drinya dalam Ad-Dtn 6: 221; dan dd Ibnu Abu
Syaibah, Ath-Thabarani dan Ibnu Mrdawaih.

Ar-Razi meriwayatlcann)'a dalam Al Mdatih 8: 154, Al Qurthubi dalam ll Ahlcam

l8: l14driAlqamah.
Al Baghawi meriwayatkrmya ddam Al Ma'alim'|:79 d,tri Alqamah dari Abdullatt

bin Umar. Saya menduganya salah, krena yang beirr adalah, *Abdullaft bin Mas'ud."

""- Slrrhih-nya 2: 297. Abu Isa berkatq 'lladits Manshur tidak kami ketahui

kecuali dari hadits Muhammad bin Al Fadhl bin 'Athi)ryah. Tapi Muhammad bin Al
Fr&tl dha'if dar haditsnya hilang me,nwut teman-ternan kami."

Al Qnrthubi meriwayatkannya dalan At Ahtan 18: I 17 dari Abu Nu'aim Al Hafizh

dari Muhannnad bin Ma'mar dari Abdullah bin Muhammad bin Najiyah dari 'Abbad bin

Ya'qub dari Muhammad bin Al Fadhl Al Khurasani dari Manshur. Ia berkata,

"Muhanrnad bin Al Fadhl bin 'Athiy)'ah meriwayatkannya secara menyendiri dari

Manshur."

"o- Mwradrak 2: 488.Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

W$r lbwl'/ras'ud
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ll o suRAH AL MUNAAFIQLTLTN o
I
tI

ll csuRAHAr.rAcHAPUN '}
[ ,pq1i$:'*1K;,']]4fqKg*iri.;>
iln {@u
ll t *lahymgrr-tagt"t it@nnnakt i[i crttuv,*rlm.fu
ll yuwkdir d$r di ufimumr ailayomrgmfurtul[klrAllfi
ll l*dol-Ivftelilfi qpayanglcarrwkerioilra{

ll 
,Qs. At Tag[raabrur 164l:21

l[ ,rrr- Al Qurthubi: Ibnu ldas'ud me,ngatakan bahwe t{eli sAw

ll b€rsaWa,"Allah menciptakan Fir'awt dalon pu furu dalorr

ll kcadaan kafir, dan Dia menciptakan Yahya htn 7futya &lM

ll 
,"*, ,t *" a"W, P.cadaan beiman!(ttBl

ll "n- Alrlrqn 18: 132. Ibrnu Al Jauzi nreriwayatkannya &lm h-Ut:2fl) - 
I

ll *isbakmnya kepads lbnu IUas'ud. Pentahqigp b€rk"[a, 'As.Suydi E5hfu
ll hadits ini dalam Al Jazi'Asbshaghir dari riwayat Ibnu 'Adi da AtuIldrai dri
ll ruuMas'ud...".
ff ru Hafizh Al Munawi b€rkata dalarn Faidh tt 8&, -Ad-Ddui jrqgr

ll m€riwayatkannya dri Ibnu Mas'ud, dan dalam sana&rya terd4ra rfthilmd lir
ll Sulaim Al 'Abdi Ar-Rasihi." An-Nasa'i b€rlsta, "Ia bukm aog Fg h- ddm

ll ffi,:** 
badits." Ib,nu Hajr ffita dalam At-Tahffi,'tuq;Lq rl+

I
I

ll ,Un, Ib,,utvras'ud
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ll7+ Ibnu Hambal: Abu Muawi)rah menceritakan k€pada ttarf, Al
A'masy menceritakan kqada kami dari Zaid bin \trahb bin
AMullalU ia berkat4 "Rasulullah SAW me,nccritalem ...: Dsni
Dzat yang tidak ada Tulun selain Dia, sanmgultnya salah

seorang dari kalian melahthan amalan penghmi wga hinga
antara dia dan surga tingal satu dzira', lalu ta*dir
mendahuluinya dan ia ,nenutup hidupnya fungan nelafukan
amalan penghuni nera*a sehingga ia nenasukbrya. Dan
sesunguhnya saorang laW-la6 melakakan amalan penglwti
neraka hingga antara ia dan neraka tinggal satu dzira', lalu
takdir mendahuluinya sehingga ia menutup hi&tpnya dengut
melahtkan amalan penghuni neraka sehinga ia
memasukinYa-rr(ll?4)

{@ W.J6r;6'u!\ay
(Orory.ormtgyottgkr/dlrmengotr.alorr.bahwanrrrelrcsrlhdli-

lrali fiilak al<m ilibangkitkrm ...)
(Qs. At-Tagfuaabun 16{l Z)

ll75- As-Suynthi: Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Mardawaih

mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud: Ia pernah ditanya, "Apa Sang
kamu dengar tentang sabda Nabi SAW, 'Mereka mengatakan

(menyangka)'?" Ia menjawab, "Alcu mendengar beliau b€rsabd4
''sebuntk-burtk binatang tutgangan s€s€orang'.'4rr7r)

tt71- Al Musnad 5: ?23. Ini merupalcan sisa alrar 836 yang taloh di-tok@
sebelunnya pada suratr Al Haji ayat 5.

Al Qurthubi meriwayatlon bagian ini dalaml/lhkam 18 132 dari Al Bultrd dan
At-Tirrnidzi. Ibnu Al Jauzi juga rnenyebutkan disini dalam Az-7ad 8: 280 turpa
rnenisbatl@mvr keDada Ibnu Mas'ud.

""- Ai-Durr 6:Z2,l..sctelatrnya disebutkm: Ibmu Abu Sfibah dan Ib,nu Al
Mudzh mengelurkan (drinya) bahwa ia tidak mcnyukai kata "Merelra menlrangka",
karcna persangkam identik dengan dusa.

TSsfu/fllrr lulas'ud
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)nb f:S # $1,:-1{rV1 es,r,Jy*ii ,t.Qt1AL }
(,ridak ada matu# #:f*,,*-^u a se seor ons

l<ecuali dengon iiin. Allah; dmbarung-;i,apa yfiigberiman
kepada Allah nisc,aya dia'al<art n:rllrteti petmiuklnpodo
hatiny a. D dn y'lJ/lah Malw Matgetalwi segala sewah)

(Qs. At Taghaabun [64]: 11)

lL76- B.ukhari: Alqamah mengatakan dari Abdullah: # 1\[-3-,ft
i$gon barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia

alan memberi petuniuk kepada hatinya) yaitu, orang yang ketika

tertimpa musibah ia ridha dan menyadari bahwa itu berasal dari

411u5.(ttzo)

""- Shahih-nya 6: 155. As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6:227 dari Sa'id
bin Manshur dengan makna yang sama dengan redalsi, "Yaitu musibah yang menimpa

seseorang lalu ia mangetahui bahwa itu berasal dari Allah sehingga ia menerima dan

ridha terhadapnya."

TatshlhuMa'u.il



--t

O SURAH ATH,TTIALAQ O

ll77- Abu Daud: Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al
'Ala' menceritakan kepada kami, Utsman berkata: Ia
menceritakan kepada kami, Ibnu Al ,Ala, berkata: Abu
Muawiyah memberitahukan kepada kami, Al A,masy
menceritakan kepada kami dari Muslim dari Masruq dari
Abdullah, ia berkata, "Barangsiapa yang mau, aku akan
bermubahalah dengannya (derni kebenaran). Surah An-Nisaa, l/
Qushrazoe (yakni ayat dalam surah Ath-Thalaaq tentang iddah
kernatian) diturunkan setelah empat bulan sepuluh hari (yang
terdapat dalam surah Al Baqarah).210(t177)

2@ 
Surah An-Nisaa' At Qttshraa adalah surah Ath-Thalaaq sebagaimana dinamakan

oleh Ibrru Mas'ud. Lihat Al ltqan I: 195.

illY*g dimalcsud 4 bulan l0 hari adalatr suratr Al Baqarah ayat234.
Sunan-nya l: 231. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya 6: 30

deirgan redaksi, "Setelah Ath-Tluulaa" sebagai ganti dari 'Ernpat bulan sepultrh hari."
(Lihat takhrij ats ar I 19 l).

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam sunan-nya 5: 197 dari Abu Daud Sulaiman bin
Saif dari Al Hasan bin A'ytrn dari Zuhair; dan dari Muharmad bin Ismail bin Ibrahim
dari Yahya dari Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq dari Al Aswad dan Masruq serta
'Ubaidah.

Ibnu Majah meriwayatlonnya dalam sunantya l: 654 dari Muhannnad bin Al
Mutsanna dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq de,ngan redalci
yang sama. Redaksi awalnya adalah, 'Demi Allah, bag yang mau, kami bisa
bsrmubahalah dengannya.."

Ath-Thabari meriwayatkann)ra dalarn Al Jami'28:92 dauli Abu Knraib dari Malik
bin Ismail dari Ibnu 'Uyainah dari Ayyub dari Ibnu sirin dari Abu ,Athiy5rah dari lb,nu
Mas'ud dengan redaksi yang sama.

Al Baghawi meriwayatkannyadalamAl Ma'alim l:201 pada suratr Al Baqarah ayat
234.

Az-Zamtkhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4: ll0.

Taftlr.IhnuMas'ud



{@ 'H!,';rt1f39
(Hai nab| ap abila l@w mencer aikart ister| isterirrw, mol<,a

hendaklahl<f,nu cqailcnn mqeka poda waktu mereka dapat

[merlwhodopil inna@o [yong waiar] danhiamglah wakat
iddah irnr serta be*rrkw alah k"pada Nlah Tuhannnt,..)

(Qs. Ath,Thalaaq [65]: 1)

1178- Al Baghawi: AMuliatr bin Mas'ud berkata, "Talak itu ada pada

laki-laki sedang iddah ada pada perempuan'rr(1178)

llTg- An-Nasa'i: Amru bin Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Yahya menceritalran kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishaq

dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, ia berkata, "Talak sunnatt

adalah seseorang me,lrceraikannya dalam keadaan suci tanpa

disetubuhi."(ll7e)

Ib,nu Haju mengeluarkannya dalam Al Kafi: 174 dali Al Buldrari, Abu Daud, An-

Nasa'i dan Ibmu Majatr dari jalur Itlasruq dan dari Abdurrazzaq.
Al Qnrthubi menyebutkan rnakna ini dalam Al Ahkam 4t ll pada surah Aali 'Imraan

aw1.
Ibnu Al Jauzi menyebutnya dalun Az-Zad 8: 278 t€ntang penamaan surah ini

dengan snralr fui-Nisaa' Al Qtuhraa,ttn- Ma'alim I : I9I pada srrah Al Baqarah ayat 229.
As-Suyrthi me,ngutipnya dalun Ad-Dun l:275 dari Abdunazzaq dan Al Baihaqi

pada ayat yang sama.

"" - Sunan-ny,a 6: 1 40. Ib,nu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya l : 65 1 dari

Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Abu Ishaq.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami'28: 83 dari Abu Kuraib dari Ibnu

Idris dari Al A'masy dari Malik bin Al Harits dari Abdunatrman bin Yazid dari Abdullah
dengan redaksi yang sama. Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Basysyar dari

Abdurrahman dari Sufoan dari Al A'masy dengan redaksi yang sama. Dan, juga dari'

Ibnu Basysyar dari Abdurratrman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullah
dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Jarir dari Manshur dari

Ibrahim dengan redaksi ymg sama.

Ar-Razi meriawayatkannya &Jralrn Al Mafatih 8: 164 dengan redaksi yang sama.

Al Qurthubi mengutipnya dalam Al Ahkam 18: 151 .dari Ad-Daraquthni dari Al
A'masy dari Abu Ishaq dengan redaksi yang sama.

Ibnu Katsir meriwayatkamya drilam At-Tafsir 8: 169 dari Al A'masy dari Malik bin

Al Harits.

Tafsir lbnulllcrs'ud,
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'qr!, 6-J L <E -S; 
"'*; :, 6;? {. . . }

{@ ##,
(... Iomgadahlorlnur.eh&rr<ur nselto dtri rwrwh nrl.rel<t
dffi iangmiloh na":eka tdiizhi<fi| l<c luar rarlu,ali nrllcl<a

fi,engeial<m fruotfrilrrlii yuts teroiry, ...1
(Qs. Ath,Thalaaq [65]: 1)

ll80- Al Baghawi: Segolongan ulama : Yang dimaksud
perbuatan keji adalah perelnpuan tersebut belzina lalu ia
dikeluartan rmtuk dihuhm, kemudian ia dikemrbalikan ke

rumatnya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.(lls)

4 b',ii;j@ EF rt s*rn rfi ;i. . . )
{@ .-'ut-*

(... Barorlrgsiapabertrrkwal<e4da dJilah nl*sya ilid alwr
mmgadal<m @hry o ialm kchtar. Dm nrerbe,rfury a rqeki

ilorri uah yorrrg tiaila ilisrrlrylc..srrrrglorlutal
(Qs. Ath,Thalaaq 165lz 2.31

As-Suyilhi nmgrtiprya dlrlan Ad-Dwr 6z ?iO dri Ahtnrzrq 'Abd bin
Humai4 Ath-Thabrari dar Al Baftaqi dargm rcddci yog sam- Dm jugr dri
Abdurrazzaq, 'Abd bid Humsi4 lbmu Al Mun&ir, A0FThabrmi, At Ba'haqi dan Ibnu
Mardawaih dcngan rcdalsi )rang sana. Dm juga dari 'Abd bin Humaid dangm r€d8ksi
)Erlg sama. Dan jup dri 'Abd bin Humaid, Ath-Thabmni dan Ibnu Msrdar aih de,ngan
redaksi ),ang sama dcngur rcdalsi png panjurg. Rcdatcsinya adalah, "Talak iddah (yang
bisa diid&tr) adalah seorurg laki-laki mcneraikm istcrinya dalun keadaan suci,
kemudian ia maninggalkannya sanpai terscbut selesai iddalmya, atau ia
merujulcrya j ika rnau."tt'.- Ma'ah 7: 90. Ibnu trhtsir mcriwayarkurnya dalan At-Tafsir 8: l?0 dengan
malsla )ang sama fipa menyebutlrrr tentmg pclalsanam hulamran.

T$lsrrl}llrl.lvlas'ud
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ll8l- Ath-Thabari: Abu Kuraib me,lrceritakan kcpada k*mi, ia bedrata:

Ibnu Shalt mericeritakan kepada lcrni dffi Qais dri Al A'magr

dari Abu Adh-Dhuha dari Masmq dari Abdullah: J;44fr ,f:-;S
t} il lBorongriapa bertakwa kepada Altah niscaya dia aknt

mengadaknn bagfuya jalan kelwr), ia bertata, 'h me,ngetahui

bahwa itu berasal dari AUah dan bahwa Altah-lah yang me'mberi

dan menahan.u(ll8l)

ll82- As-suyrthi: Abdurrazzag dan Ibnu Al Mmdzir meirgeluakan

dari Ibnu Mas'ud: t} fr,.f4fit\ ;frc;3(Buotgstrya bqtatwa

kepada Allah niscaya dia akan mengadakmt fugmya ialan
l<cluar),ia berkata, "Keselamatan.,(l 

l&l)

1183- As-Suyrthi: Ibnu Mardawaih me,ngeluartan dari Ibmu Mas'ud:

... Tentang firman Allah SWT: '+;Z'.i :>"i,2(M arahvang

tiada disangka-sangkanya'1, ia b€rkat4 T)ad jelan yang tidak

diketahuinYa-,flIel)

ll84- Al Hakim: Abu Al 'Abbas Muhanmad bin AImad'Al lY{ahbubi

mengabarkan kepada kami, AMul A?izbm Hatim me,nceritakan

kepada kami, Abu Watrb Muhammad bin Murahim me,nceritakan

kepada kami, Suq6n bin 'U),ainah menceritakm kepada kami

dari Mis'ar dari Ali bin Budzaimah dili Abdullalu ia

mengatakan:

Seorang lalciJaki mendatangi Rasulullah SAW +e,lnrnrtku ia

adalatr 'Auf bin Malik- lalu Hata" *Wahai RasulullalL

tttt- Jami'28: 89. Al Baghawi meriwayatkannyt dzJrut Al Ma'r'olim7:91deogat- Jqml z<

redalci yang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az'futl 8; 291 dengm malmm)'a"
Ibaru Katsir meriwayatlcannya dalam At-Tafsir 8: 173 beselta Aq ll83 yatg akal

disebutkan.
As-suyuthi mangutipnya ddun Ad-Durr 6:233 dri lb,nu Mrda*ult bcserta alrar

)rmg sama. Di dalamnya disebutkan, "DiaJah yang merlrberikm coba4r kcpadmya'
memberinya keselamatan dan menolak bahaya duinya."

Al Qurtlrubi meriwayatkan da/ram Al Ahlanz 18: 160. Ia bedm,'lbrnu Mas'ud dan

Masnrq meirafsirkan ayat ini secara umum."

"t'- Ad-Dur, 6:233.ttt'* Ad-Durr 6; 233 )rang t€rrnuat dalam atsr ll8l. Ibnu Katsir juga

meriwayatkann ya dalan At-Tafsir 8 : I 73 beserta attar )rmg sailE

Wh lbwlvlas'ud



-t

sesungguhqa Bani Fulan me,ryermgtu dm membawa puha dan
ontaku." Maka Rasulullah SAW Uersataa, .seswtgguhnya

keluarga Muhamnod ymg ini fun ymg ifi. adalah satu keluarga

-aht mendtgarya mengatakur: sembilor kcluarya-. Merelw
tidak memiliki sau sha' (mokowl,dan fidak ptrla satu mud

, makana* Malu mintalah kcryda Alloh,rlza Wa Jalla.,'

Katanyq melanj'tkan: IVlaka ia pulmg mcn€,mui isterinla, lalu
isterinya bertanp,' Apa jawabm Rasulullah sAw terhadapmu?"
Maka ia prm me,mberitahukm kepadanya-

Katanya, melanjutkan: Maka tidak setag berapa lama onta dan
putranya dikernbalikan kepadanyrq bahkam lebih banyak dari
),"ang sebelumnya. Maka a medataogi Nabi SAW dan
memberitahukan kepadanya. Maka Nabi sAw berdiri di atas
mimbar lalu me,muji Allah dan menpnjrmgnya. Beliau menyuruh
mereka meminta kQada Allah ',{za va Jalla dn memohon
kypadanya Lalu beliau membacakan kepada mereka ayat ini:-#Z{ 4 b'iiij@t} rt,f4fri ,f-;S(Barangsrapa
bertakwa kepada Aaah niscaln fra akn rnargadakafl baginya
jalan keluar. Dan nenberi4ta tuh dui arah yang tiada
disangka-sotgkorya).oru)

ll85- Ibnu Katsir: rbnu Abu lratim bertara Ahad bin Manshur Ar-
Ramadi menceribkan k€pada kmt ya,Ia bin 'Ubaid
menceritakan k€pada kami; zatariyamsitakan kepada kami
dari 'Amir dari sytrtair bin sJRtL ia be*ata- Aku me,ndengar
Abdullah bin Mas'ud bedrata" ,... Ses'nsouhlra ayat dalam Al
Qnr'an yang paling memberitm hr4m addah: ,kfifr ;l:_;S

ttu- Musb&a*,I: 543. Ie nsriraiqa shokihdn dfucth,l olch A&-r]zalrabi.
- 1ls-suytnhi mcngutipye drinye dld,an ail-Dtr 6: 7ft3;de dri 'Abd bin Humsid
dan Ibmu Mardawalh dui Ibnu aryainah; dm dri Al B.ih.qi (drlm Ad-fula.il)drinya
dri lb,nu Mas'ud.

Az-zamakhsyri mriway*tourya dalanil lfuyy$4: l(D dcngrr rcdalci png
sarnE.

. . Ipo Hgjr rycryclq9ryf" g4 y At I{d: 174 dri At Blihrqi (datan Ad_Data.i1)
dri jahn Abu 'Ubai&h bin Abrtullah bin Mrstd dD O-i n"" ebba".

Wdrllllrrtl$as'ud



t} rt (Barangsiapa benakwa kcpada Allah niscaya dia akan

mengadakan baginya jalan kcluar)ort')

2ifrJr|ft'.rjU.'iiLL:^7#itiy:QAA, )
{@51,t1,9)

(...DanbarangsiapaydrJgbqtawal<allnpadoAllorhniscaya
/Jlahal<crrmenanlcupknnfi<epqhmrlrrya.Sesungguhnya

Nlahmelakonralwtut"usanyorng[dil<ehendakiJNya.
Sesnnggulnyay'.J;lohtplahmengadalconlrctenannbagitiap.

tiaq sewaarr) (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3)

1186- Ibnu Hambal: Waki' menceritakan kepada kami, Basyir bin

Sulaiman menceritakan kepadaku dari Salyar Abu Al Hal€m

dari Thariq bin Syihab dari Abdullah, ia mengatalcan: Rasulullah

sAW bersab d^, W r bf ; q og ,,,6r, OJ6 '+t * J:i t,
,pi y* 'tl hb dl, 66T hu W$' ui ee @araigsiapa
i".itiki hajai iatu k'^"ry"ioitornya kepada manusia, maka

dipastikan hajatnya tidak akan dimudahkan. Dan barangsiapa

yang menyerahkan hajatnya kcpada Allah, Allah alcan

memberinya rezeki dengan segera atau ditangguhkan

lcematiannya).orq

"tt- Ta6ir 8: 172 ),ang tennuat dalam surah An-Nahl ayat 90. Lihat stralr Al
Baqaratr ayat 255 dan surah lv-Zvmrr ayat 53.

"u- Al Mrrsnad 5:257-258.Ia mengulangrrya 6: I 16-117. Redaksi awalnya adalah,

"Orang yang sedang tertimpa kesusahan." Di dalanurya disebutkan, "Dipe,lruhi" sebagai
ganti "Dimudahkan." Ia juga meriwayatkannya dari Abdurrazzaq dari Sufyan dari
Syutair dari Basyir Abu Ismail dari Sayyar Abu Hamzatr. Ia menuturkannya. Setelahnya
disebutkan: Abdullah bin Ahmad berkata: Ayatk, berkatq 'Inilah yang benar, Sayyar
Abu Hamzah." Ia berkatq "Sa16far Abu Al Hakam tidak meriwayatkan hadits dari
Thariq bin Syihab." Syakir berpandapat bahwa Abdunazzaq salah dalam ucapann),ia,

"sayyar Abu Hamzah.", karera yang benar adalah "Sayyar Abu Al Hakam.", berbeda
dengan yang diralat imam Ahmad disini. Ia melandaskan pendapatnya dengan
pernyataan Al Bukhari bahwa Abu Al Hakarn morde,ngar dari Thariq bin Sfhab. Ia juga
meriwayatkannya 5: 333 dari Abu Ahmad Az-Zabaii &ri Basyir bin Salman (di masjid
Al Mathmuratr) dari Sayyar Abu Al Hakam dengan rnalma ),ang sama.

Tafsb lbruIvftas'ui!



1187- Ath-Thabari; .Abu Kuraib menceritakan kepada,kalni, ia berkata:

Ibnu Shalt menceritakan kepada kami dari Qais dari Al A'masy
dari Abu Adh-Dhuha dari Masmq dari Abdullah: il &',tr;-fr

,r" t)1t$ 91t (Dan barangsiapa yang bertawalral kepada Allah

niscaya Allah alun mencuhtpkan fkeperluanJnya) la berkata,

"Bukanlah orang yang bertawakal adalah orang yang hajatrya
telatr diPenuhi.n(l I 87)

1188- As-Suyrthi; Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

rentang firman Auah swr: :i+'# il & :tr;r- d$ loan
barangsiapa yang bertawalclcal kepada Allah niscaya Allah atun

. menatlatpkan fireperlunnJnya), ia berkata, *Bukanlah orang yang

bertawakkal orang yang mengatalan, "Penuhilah hajatku". Dan

tidak semua orang yang bertawakkal kepada Allah dipenuhi

segala keinginannya, dihinda*an dari marabahaya dan dipenuhi

kebutuhannya. Akan tetapi Allah memberi keutamaan orang yang

bertawakkal atas omng yang tidak bertawakkal dangan

mengampuni dosa-dosanya dan mennperbesar pahalanya.

Dan tentang firman Allah SrWT: 61 ,6, &t':t{ $, i
(Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap
sesuatu), ia berkata, 'Yal<rti batas walctu dan aktrir yang sampai

kePadanYa.,(l188)

Ib,nu lGtsir meirgutipnya darinya dalarn At-Tafsir 8: 174 dcngcr redaksi aslinya.
Kernudian ia menyebutkan riwayatnya dri Abdurrazzaq.

Abu Daud meriwayatkannya dalam Sunan-nya l: 166 dari Musaddad dari Abdullah
bin Daud; dar dari Abdul Malik bin Habib Abu Marwan dari Ib,nu Al Mubarak dri
Basyir bin Salman dci Sayyar Abu Harnzah dengan makna yang sama.

At-Tirmidzi mcriwayatkannya dalam Shahih-nya 9: 200-201 dari Muhammad bin
Basysyr dari AMunahman bin Mahdi dari Suffn dari Basyir Abu Ismail dari Saylar.
Ia berkata, "Hasan shahih gharib."

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak l: 408 dari AI Hasan bin Hakim
Al Marwazi dari Abu Al Muwajjih dari 'Abdan dari Abdullah dari Basyir bin Sulaiman
dari Sayar dengan redaksi yang sama. Ia menilainya shahih dan diperkuat oleh A&-
Dzahabi.

As-Suyuthi morgutipnya dari mereka -selain Ibnu Hambal- dalam Ad-Dun 6:234
dengan redatai yang sama.

tr87-Jami'28:N.

""- Ad-Drrr 6:234.

Tafsir lbnaMas'u.d



I189- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritalcan kepada kami dari Manshur dari Asy-Sya'bi, ia

berkata: Syrtair bin Syakl dan Masruq duduk bersama. Lalu

Syutair berkata, "Kamu bisa menceritakan kepadaku aPa yang

kamu dengar dari Ibnu Mas'ud lalu aku membenarkanrnu, atau

alu menceritakan kepadamu dan kamu membenarkanku."

Masruq berkata, *Tidak, justru kamulah yang menceritakan

kepadaku lalu aku membenarkanmu'" Maka ia berkata: Aku

mendengar Ibnu Mas'ud berkata:

Sesungguhnya ayat dalam Al Qur'3 yang 
-paling 

besar

pemberian jaminannya adalah: ;^?L'# it i!" ',Fi;. ci| fo*
barangsiapa yang bertawal*al lcepada Allah niscaya Allah akan

mencuhtplran [kcperhnnJ nyaso t ee)

'$rt'i;i r3 frJ $,fb u e;J1'*'4,6V \
{@.'#i,iv;6

(... Dan perrenpuort perrenpuort yorrrg fiilak W logil

Inono|ausrel ili utoa frr;arrpluorrr.perentfntarvrw ii/lra l<mw
ragu-ragu ttrlntarlry rnroxa idilahrryal, malco flirctil iildah

nsekn adolah tisabultrr; drrr-begitu t@Ir] po"anpumt'
perenrfurrrt 1rarrJg tidakhorid ..,1 (Qs. Ath.Thalaaq 165l: 4l

ll90- Al Baghawi: Yakri gadis-gadis bocah yang belum haidh. Iddah

mereka 3 bulan. Sedangtan gadis-gadis remaja yang sudah haidh

lalu haidnya berhenti sebelum ia meircapai usia menopause,

m€Nrurut mapritas ulama iddalurya tidak bcrakhir sampai ia

haidh lagi lalu ia menjalani iddah selama tiga kali qunr' atau

sampai ia melrcapai usia menopause lalu ia beriddah selama 3

bulan.

tro- Jami'28: 90. Setclalurya discbutkan, "Masruq bcrkatq "I(amu b€natr."



I

Ini merupakan pendapat Utsman dan Abdullah bin Mas'ud (dan

IainJainnya;.tt tro)

{ @'ail;'b::;; i "i-U )#'ii lii6y
(Da,t puernptnn puempudn yar.ghaff.il, wakfu iddah

mrz:el<a ifu idah sarnpai merel<a melahirlan
l<f,ndurrgolntutc ...) (Qs. Ath,Thalaaq [65]: 4)

ll91- An-Nasa'i: Muhammad bin Miskin bin Numailah Yamami

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Abu Maryam
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far
-C- memberitahukan kepada kami, Maimun bin Al Abbas

me,ngabarlcan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Al Hakam bin Abu
Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Ja'frr mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syrbrumah Al
Kufi merrceritakdn kepadaku dari Ibrahim An-Nal*ra'i dari
Alqamah bin Qais bahiva Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapp

)ang mau; aku bisa bermubahalah derryanrrya, )6\ii Ujb
"b{G'i5- 01 

'6fSd loon perempuan-perempuan yang hamil,
wa6u iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
landungannya) tidak diturunkan kecuali setelah ayat tentang

iddah p"re*puao )Nang ditinggal mati suaminya. Apabila
percmpuan yang ditinggal mati suaminya telah melahirkan, ia
menjadi . halal (boleh dinikahi). (redahsi ini riwayat
MaimrPl'utttstl

ttn- Ma'alim 7: 92. NQurttrubi meriwayatkan dengan makna yang sama dalam Al
Ahkam l8: l64..Ia berkaa: AB-Tsa'labi berkata, "Ini lebih sah menurut ma&hab Syafii,
dan inilah pendryat Jumhur ulama. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan
sahabat-sahabahya."t"'- Suron-nya 6: 197. Ayat tentang (iddah) perempuan yang ditinggal mati
suaminya addah, "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggallcan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan diinya (ber'iddah)
enpat kdan sepuh.h hffi." (Qs. Al Baqarah l2l: 23,g.

Tafsir lhrwMas'ud



AttFThabd nrcriwayalonn)E &tar N J@ii'28:9L-93 dri zrtriyebin Y&yr
bin Absr Al Mishri d8.i sa'id bin Abu Lrr,jrem dri Muhamnd bin Js-fu dri lhu
Syrbrurnatr. Dan juga dri Ahnrad bin l\f,mi' dri Muhsrmad bin 't bsid dai Imil bin

au louia dri Asy-sya'bi dcngan nrakna ymg sma. Rodaksi arnhye d.hh,
"I)isebutksr k€pad8 ILnu Mas'ud t€ntmg &lt bd.s walfir ymg t ralfiir (nunrnggu 4

bulan l0 hari sakaliprm nrelahirkm sebclum inr).Ivlda iabcrtm """
Ibmu Katsir -it$r,iP")'" dari kedumyr dala(nAt-T$sb8z lTl; dar dri lhu Abu

Hatim dari Ahmad bin Sinur AI Wasiihi rtari Abdunalunm bin Ittahdi dei Su6/m dri
Al A'masy dri Abu Adh-Dhuha dri Masnrq dri lbnu l\tas'ud dcngru rnlsn ymg

sama, scbigai jawaban *as pcrkataan Ali, Tua bes ursltu ymg t.'s5tif b"*i
pcrcrnpudl y-i aru"gg3t mati suaninya h nrcnythrttcm &ra riwayA Abu Doud d0
Ib,nu Majatr dd Abu Muawiyah 0ihat dsr 1177).

As--suyrthi mcngutipnya dsIlan Ad-Durr 6:235-236 dri Abrilrra$ ltnu Abu

syaibah, sa'id bin tvt-itror, Abu Dar4 An-Nasa'i, Ibnu Majalu Ibnu Juir, Ibnu Al
ttiundzii, Ibnu Abu HatinU Ath-Thabrsri dsr Ibnu lvfudavarh dri bertagd jdur
seperti riwayat Ibnru Kacir dari Ibnu Abu Hatim. Dm juga dri-{b&l'@q,IDnu Abn

Syaibaft, 'abd bin Hurnai4 Ath-Thabaruri dm Ihnu frfrdavaft deogsr rodalsi ymg

sama secara ringtos. Dur juga dri Abdurrazzaq dargm reddGi yutg sf'rE sccr!
ringkas. D* joga dri lbnu-uuaawaih dcngrr rc&ksi ]Ec f[n& hi"P dui 'Abd

bin-Humai4 el-Bukhari, Ath-Thabarani dan Ibrnu Mudawg;lr dengmrcdslsi yangssna-

Dan juga dari Al Hakim (dalarn At-T8ilfi) dm Ad-Dailani dcngm rc&lGi )ralg sf,na-
-Ibnu 

Al Jauzi nreriwayatkurnya dalanAz-7ad 8: 294 dcngm rcddGi ymg ssna-

AI Qurthubi menyebuttan malcna ini daleltAl Ahkot 3: 175 pada srrah AJ Boqgah

ayd. 234 secara ringkas.
Ibnu Hanrbal meriwayatlwr dalam ,{l Mr,snod 6: ltill37 tisah Subei'ah b,imi Al

Harits yang sernalma deirgur ini dari Muhamnad bin Ja'fu dri Sa'id dri Qatadah dui
aari fOiUs dan Abu Hassqr dri Abdullatt bin 'Utboh hin ltlas'ud dri Ab&IIah Hn

Mas'ud, bahwh Subai'ah binti Al Harits melahirkm sctelsh suaninya Yafd 15 rnalmr
Lalu Abu As-Sanabil masuk me,nemuinya dan berkua, a{ayaknya kuru ingin rgdapd
nafkah lagi (ingin menikah lagi); kamu tidak bol€h nrclalorlcumya saryai habis &ta

batas waktu yurC palinC jafi (iddah yurg t€rakhn tyalmi 4 bdru f0 haiD-" Itf,a&a ia

menemui RasuNlah SAW dan memb€ritahukm k@mya tcofig p€rtMm Abu As-
sanabil. Maka Rasululiat sew bersabde "abt As-fuubil bolpng; rybila dotang

kepadamu orang yong hendak manginginlcouan, ba*slah ia kqdofu -as,!f
beritakirmlah kqadohF-." Lalu beliau nrernberitahukm tepaaaya balrwa iddahp
telah habis." Ia jus" meriwayatkmnya dari AMullab bin BdE dri sa'id dri Qaadah
dari Khilas &ri-Abdullah bin 'Utbah secra Mursal tmPs sulryai kcpada Itnu Mas'url
Dur juga dari Abdul wahhab dari Khilas sccra Mursal. sFkirbc*da,'Ab&rl wahhab

adalahfbnu Atha' Al l316traf; A6ullah bin Bakr rnerperlar*hadits dm smadnya--

Al Buttai meriwayatkan dalam.slaiii-nya 6: 30 dri Hubsb dri Abdullsh dei
Abdullatr bin 'Atm df,'i MuharEltad bin Sirin, iabertda, "Ahr du&rk di mqilis yag di
dalannrya terdapat rnaloritas orang Anshu. Di antra rnereka tcrdryst Abdrrehnm bin
Abu Laila Lalu aku menuturkan t€,ntmg hadits Ab&nah bin 'Ijlbah teoturg lisah
Subai'ah binti Al Harits. Mat(a Abdurratrmm bcd(atC 'Akm &*aPi pmmrla tidah

mcngatakan dernikian." Maka aku berkda, "sungguh ahr smgat zalim jilr1 bertohmg
k"pad" seseorang di pinggiran Kufah." Ia mengdatromya dengm sura keras." KA4IE
*ilaoiutk-r Kemudian alcr keluar dan bcrteuru demgan Malft bin 'Arnir dau Mdft bitr

'Auf. Alu bertany4 'Bagaimana pendapA Ibnu IVhs'ud tcstillg PcrcrlPuat yeg

Wdrlb,utlvladud fiEitl



"t # W:#t$$ {$ e,& & A ",;;SA>

{ @ - ?a; -;a f; "*t;rfi F .?!3'g
(Tenr@calilah nwtt/rl tpa iffil ili nm r.alm.

WmtW tirngal ffi , *slnrmrfirrornur iiot fu)gol.lah
l@n nlr,tlytlralifirfi mretr*ro tffi, @Nr IIlod,I

mr,rel<* Dolt iikr rrrrrrld.o [i{ai"ifr,p1g sddr ffioql
ia. ren6g halnil tfro Drrrilrolrb *& nurdro

n&alaryohiagc tm*abardbr -)(Qs. Aft.Thahaq [65]:6)

lly2- AtbThabei: Scbagimmcnbbc*n fuAlhh -t*
,F 

"fi(btiibm& 
Wis&haouqt tu

sfuig hd) didilm: SGfiT r?lr 5l4 ditai, t-+
srmirf mqilr tisa g31sntqn kqrlnli rfi E "-
Di ffia ymg bcrpcdryd $Frti fui '&r$ Ihr bin
Khaftorab dm Abrbthh tin lIrc'dorrE

ll93- AlbThabui: Ah As.Sa'ib reilrh hqrdrh, ir bstnte'
Ah Mruwiyah mmitrh kEp.& Lmi.L'i Al A'mas5r dui

diiinggd mi slmirp drlu t{tr- }alrlill'h rEielrlr h tatt, 'Ap*-
kalim alru tcr$ftry bru ffid956 dr fr *if f,l--.rl' fii AD
Nisaa'l, Otrrau furnll td$ Afr'Ihlrf A;ly;t 'n'g.ilr dd
Muhmnd, 'Ahr bcrsrn Ah 'Attiyfr lffilfr 'Ad-

An'Naca'i Eiwrr"'rt,D Hr& Al hki ili alj[,hr{F 6: l96l'fl lLi
Muhsrmd bin Abdil A'lr dfi frlid dri h'An dri fud-

Afulbabd Eirrl/fu rrriln fui drln Al .b" 8: lD dri Yt'gb lir
Ibrahim dri lhu 'Irhy;/e dri A116 dri rtrlrrl dd Ah'Aftiyy& frrlil6tr
'r{mir.

Az-Zmnftryui iltrm-ll Ksyygl:, fl0Enrc&i Fdr rr+
'Dot paanqnorpaapugfu? mc&ppry rq.lirrr* da yng
ditinggd iluti surninlL Ietcrtlf ah ffub4 Ah ffi dn Lin&imyatirht
mcmbcdalm."

Ihu lleju rmgdua' F iM il fdr l?Lbtatta 'lhu ADu StEib.h
ruiwayetkmp dri Xrati' dri kEil dri AsyS561i httfut Abrhlh bcrtD,
'Bcor, sctiry pacqum yug hmrl ;q;i itad*itrrr -

Ar- -Rri rnenythtu mlm tui drla ll l@L t= l6L
"o-Jori'?3:!r5-

U*ifallrlJvfu,td



Ibrahim, ia be*ata ,,I,maf, dan Auullatr menetapkan agar

perempuan yang ditatak tiga diberi tempat tinggal, nafkatr dan

Posangqn'n(lle3)

llg4- Ibnu Al Jauzi: Mereka berselisih pendapat tentang perempuan

hamil yang ditinggal mati uraminya.Ibnu Mas'ud dan Ibnu umar

(dan selain keduanya) bertata" 'Nafkal[rya dari seluruh

1r4r1"."(ll9a)

1195- Ar-Razi: Perernpuan tersebut bcrtak (mendapatkan tempat

tinggal).

Ini merupakan pendapat umar dan Ibnu Mas'ud (dan lain-

lainnya).orD

tre- Jami' 28: 95. AI Baghawi nmyrbutlar nntsra ini dale,,n Al Ma'alim 7: 93-94

tanpa mcnyebut Pesangon.'el qirrhulii menyebutkmnya &Iun lI Alrlwn 18: 167 dari sahabat-sahabat

Abdullah. Ia berlota, 'Ad-Daraquhhi mengclualrrmya dalarn hadits Fatimah binti

Qais."
At-Tirmi&i me,nyebutnya dtrJiun $ahih-nya 5: 143-lM tanpa sanad dengan

redaksi: Sebagian ahli ilmu dari kalurem sahabat Nabi seperti Umar dan Abdullah

bemendapat seoerti ini."' ttx' ZaiA: Zgl. Al Qurthubi nreriwayatkan malcranya dalam Al Ahlcam 18: 168,

daniuga 3: 185 pada surah Al Baqrah afi234-' Iles- ,*,ih 2" 286 pada surah Al Baqrab s)'at 240' Yurg dimaksud adalah

perernpuan yang menjalani iddah ksena surninya wafat.

TatshlbnuMos'd fi6'ii-l
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"c 3fr ,:;v E$\ e6; 6$ 
"ii,ni,rtv?r l:4i W4

{ @'&,'#';; {.t;'xi;W u lt';it 6} :i@
(Hai nabi, inqgapalcanu rrrorgt *"rrl<an apa yang /Jllah
lwlalllrlnbaghrru;l<ffi ntnercarilcesenanganhf,tiistari.

isterfurw? dsrJ dJ;lah Mallu Pmganpun lagi Maha
Petryayang. Sesungguhny a Allah telah rnewaiibl<mt

kepadamr sel<aliart ncnbebasl<frrr diri ilmi xrrpalvru dmt
Nlah adnlah Pelhr/n,mgrr.u ilan Da Maho Mmgetalryi lagi

MalwBiiakana) (Qs. At.Tahriim l66k l.Z)

1196- Al Baghawi: Para ulama berselisih pendapat tentang kata
pengharaman. Segolongan ulama mengatakan, .,Itu bukan
sumpah. Jika ia mengatakan kepada isterinya, 'Kamu haram

lagrku'atau'Aku mengharamkanmu'. Jika ia meniatkan talak dari
ucapann)ra tersebut maka yang berlaku adalah talak. Jika ia
meniatkan zhihar, maka yang berlaku adalah zhihar. Jika ia
meniatkan pengharaman benda tersebut atau memutlakkannya,
maka yang berlaku bagrnya kafarat sumpah dengan kata-kata
tersebut. Jika ia mengatakan kepada budak perempuannya dan
yang ia niatkan memerdekakannya, maka budak tersebut menjadi
merdeka. Jika ia meniatkan pengharaman budak tersebut atau
memutlakkannya, maka yang berlaku kafarat sumpah. Jika ia

Tafsir lbrlirastud
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I mengatakan kaada m-t?.rn t€rtmul ,Aku mengharamkannya

J "* diriku', maka tidak apa-apa baginya'"

I r"i menrpakan pendapat Ibnu ldas'ud dan pendapat inilah yang

I oipilih imam syaf i.(rre5)

I , rrr- As-Suyrthi: IbnuMardawaih rnengeltrarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

! Uerkata, ,Nabi SAIfl pernah meng-Ila' isteri-isterinya dan

! rnengharamkan (unfirk diriqa). Nfaka yang beliau haramkan,

J elah menyrrutrnya agar nrengtralalkannya, setnentara untuk Ila'

I befiau disunrtr agar rne,nrbayar kafrrat sumpafu'0tez)

I
I

I'#A,'*' L-;;ru;';'f itg *16fifi 5Y )
I {@i* 6F'r:;:\6$rr
I t...Do;niitcolwrwM.offinwtysahl<mt
I ;"bi, male.sesflngguhnyo Alldh adalahPeti'm/r&mgrJyo'd,frt

I f besrtu Putn| tilrldll ilan oluns'ororrrgmi<ninyorJgbaik;

I
I

I tt*- Ma'alim1:g1. ltz-zmahsytiruiwayatkaurya dalamAt Kasysyaf4: ll4
I a-i Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud (dan sclain keduanya): Bahwa pengharaman itu

I (scperti) sumPah.

I 
' ' 

Ib,nu Hajar mengeturkurnya dalem l, I($: 17*176 dari Ibnu Abu Syaibah dari

I .iwavat Juwaibir dari-Adh-Dhahhaktatrwa Abu Urnar, Unrar dan Ibnu Mas'ud berkata,

I 'Barangsiapa mengatalon kepada isterin5n, Ia hrsm bagku, maka isterinya tidak

I f,.r"nt-ari ia wai-ib merrbayu kafrat Inrpatt.t Ia berkatq "Sanad'nya dha'if dan

I .unqathi'." Kemudian ia meriwayaikar dui Ibnu Mas'ud. Ia berkat4 "Terdapat jalur

I fain va'rng dikeluarkan ole*r AMnrrazzaq &ri jaltr Ath-Thabarani dari Ibnu 'Uqbah dari

I fUnu-eU-u Najitr dari Mujahid darinya. I8 bcrksta, *T€ntmg 
P€ngharlman adalatr Geperti)

fi rumpah y*g lr*,r dibapr kafuiya' Ia bertat, "Riial-nya lsigalr meskipun

ll ^unqathi')'ll At eurttrubi rneriwayatkan dediamAl lh*an lE: 180-l8l deirgan redaksi yang sama,

l] fr*y" ,uj" ia merrgarakan, 'Jika ia nsrghsarnkl untuk dirinya makanan atau lainnya,

I ia tidak wajib membayru kafarat srmryoh, mcnuut Malik d8n Syaf i. tapi menurut Ibnu

l, ft4as'ud, Ats-Tsagri dan Abu tlryrifrh, ia vajib rncnfrapr kafarat sumpah." Kernudian ia

l' -eriwayatlon dga riwayat Ibnu l{4jr yug tclah disebutkan tadi yang semakna

I a*gann)ra, "Bahwa penghsramro (s€ecdi) turryah yang hmrs dib'apr kafaratnya" dan

| .Balwaia wajib dibayar kafaratrrya,4i hdrur surqnh." Lihat surah Al Maaidah ayat

I sz.
I r''-Ad-Durr6:242.

I

I

I rU*r lbnurvras'ud fu7l
I

I
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dmr selain ilmi iu malail<at,malail@t adatah penolongnya
pula) (Qs. At.Tahriim 166l:4)

1198- As-suyuthi: Ibnu 'Asakir mengeluarkan dari Ibnu Mas,ud:

Dari Nabi SAW, tentang firman Allah: WAi'r*r(dan orang-
orang mulonin yang ba*), ia berkata, '.Di anytara orang-orang
muhnin yang baik adalah Abu Bakar dan Umar.'(lle8)

W*o*'*H+t3'frq'#
{@ }ii\ii

(Hai or (mg. q (mg y mg b uiman, butaihatlah lnp oda Allah
il*gan taubatnt nasrthrra [taubat ydrrg serrntrni.fintrniny a].

llludah.mudahmtRabbn:rudlwnmrltw/;,,rpilrasalalwrl.
lesalahamru ilan memasttkl<annaulce ilalarn iannah yfiW

rnengalir ili baw alny d nntgoi. nrngai ...)
(Qs. At,Tahriim [66]: 8)

1199- Ath-Thabari: Abu As-Sa'ib menceritalon kepadaku, ia berkata:
Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A,masy dari
Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah: t#t ''r5,
(Taubat an nasuhaa [taubat y ang semurni-muruinyaD, ia berkata,
"Ia bettobat kemudian tidak memgulanginya lagi.'(lte)

"t'- Ad-Durr 6: Vl3.Ia juga me,lrgutipnya dari Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih
dan Abu Nu'aim (dalarn Fadhail Ash-Shahabah) tanpa kata "Di antara." Ia juga
mengulangrya 6: 244 tatpa trcnlrebutkan orang yang mengelurkannya.

Al Baghawi juga meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: l0r, dan Ibnu Al Jauzi
dalamAz-Zad 8:310.tte- Jami' 28: 108. Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Baspyar dari Abdurrahman
dari sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash de,r:gan redalsi, "Tobat nasuha: yaitu
seseorang yang melakukan dosa Qalu bertobat) dan tidak mengulanginya lagi."

8. s'& * (# i;. ;, ;i JLr#'tii( o.$i'ff{ }

Tafsir lbnuMas'ud



1200- Al Hakim: Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepadaliar, Ibratrim

binAbuThalibme,[ceritakankepadakami,IbnrrAbuUmar
menceritakan kepada kami, su8an bin 'uyainah menceritakan

kepada kami dari unrar bin sa'id dari ayahnya dari 'Abayah Al

Asadi, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Taubat tashuha

akan menghapus semua dosa, yaitu yang disetutkan dalam Al

onr.an. Kemudian ia mernbaca "it 
'iti-JL$':fr(. 

O-5\ (#
>StIrS Sr ';fr;\'K3 #€F.^;'(Hai orang-orans vans

i"ri^Zr,' bertaubatlah' kcpada Allah dengan taubatan nasuhaa

[taub at yang s emurai-murninyal . Mttdah-mudahan Rabbtnu akan

menutup i kc s al ahan-kcs alalnnmu)'"(tml

1201- Ibnu Majah: Ahmad bin Sa'id Ad-Dalimi menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyi menceritakan kepada

kami, wuhaib bin Khalid menceritakan kepada karni dari AMul

IGrim dari Abu 'ubaidah bin Abdullah dari alahnya, ia

mengatakan: Rasulullah sAw b€rsaM4 'Orang yang bertaubat

dari dosa s€eerti orang yang tidak me'miliki dosa"{1201)

naz- Al Hakim: Ali bin Isa me,nceritakan ke,padaku, Musaddad bin

Qathn menceritakan kqada kami, Utsman bin Abu Sfibalt

As-suyrthi mengutipnya drinya ddun Ail-Durr 6: 245; dan dari Ibnu Abu

Syaitatr.'eUa Uin Huinai4 ibnu Al Mrmdzir drT Al Baftaqi dengan redal,'j yang sama'
' 

Ibnu Katsir meriwayatiiarmya d71.utAt-Tafsri 8: 196 dari Al A'masy dari Abu Ishaq

dengan redaksi aslinYa.---n qu1*ruul menyebutkan malsn ini dalu.m Al Ahlum l8: 197. Abdullatr bin Ahmad

meriwayattan yang semakna dengan ini dalryl{l Mttsnad 6: 133 dengan membaca di

i;*j6#;,ohri" d*t Ali bin 'Asf,im dari Al Hajui dari Abu Al Ahwash dari Abdullah

i""iu^orfu'. SFkit tn"rronisnya dlra'fkarena Al Hajri dha"f'
tUnu 

-t<atsii 
mengutipnya iaarr. X-f"6ir 8: 196 dari {hrnad. Ia berkata, "Ia

meriwayatkan secata menyendiri, dan yary nau1uflebh -shahih'"
as-Suyutlri juga mengutip'ny" i-i"y" dalam Ad'Durr 6: 245; dan dari Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi."'-1;.n-- 
Mrsiir"* Zi qgs. Ia menilainya shahih. Adz-Dzahabi berkata, ''Abayah

tidak disebutkan dalam enarn kitab hadits (l' Kutub As-Sittah)'"

As-Suyuttri mengutipnya darinya ddun Ail-Drr I :75'
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyadalamAz'7ad 8: 314'-ifit- 

S;;;-rf Z: titg-tCiO. Abdul Baqi meirilainya hasanl<renabanyak hadits

syahld-nya, ta berkatq 'JilG tidak demikim, rnalo Abu 'ubaidah dinyatakan oleh lebih

iari seotang utama bahwa ia tidak mendcngr dri ayahnya"'

Tdfshlbmtlvlas'ud
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menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hisyam menceritakan
kepada kami, Syarik bin Abdullah menceritakan kepadaku dari
Utsman bin Abu Ztx'ah dari Abu Shadiq dari Abdurrahman bin
Ya d dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, * ,? {$.t&',16:t'tdii'z;;", ,,ar$ QW *J.
oli i,, ,-i3Jt (Surga memiliki I pintu, yang'tujuh iertutup,
sementara yang satunya terbuka untuh taubat sampai matahari
t erbit dari arahnya).$M\

1203- Ibnu Hambal: Sufran menceritakan k€pada karni dari Abdul
I(arim, ia berkata: Ziyad, bin Abu Maryarn mengabarkan
kepadaku dari Abdullah bin Ma'qil bin Muqrin, ia berkata: aku
bersama ayatrku masuk melremui AMullah bin Mas,ud, lalu ia
bertanya, *Apakah engkau pernatr mendengar Nabi SAW
bersaMa,'Penyesalan afulah taubat,l" h me,lrjawab, .ya.,(1203)

tM-Mustdrak4:261.
t2o'- Al Musnad 5: 194195. Setelatrnya disebuttwr: Murrall berkata: Aku

mendengarnya meirga.takan, "Penyesalan adalah taubat." Ia juga meriwayatkannya 6: 45
dari Katsir bin Hisyam dari Abdul Karim dari Ziyad bin AI Jarrah dari Abdullatr bin
Ma'qil dengan riwayat kedua. Dan juga 6: /t6 dari Ma'mar bin sulaiman Ar-Raqi dari
Khushaif dari Ziyad bin Abu Maryam. Ia mengulangrya dengan sanad yang sama pada
halaman yang sama. Dan juga 6: 83 dari waki' dan Abdurrahman dari sufimn aari auaut
Karim Al Jazari dari ZiyadbinAbu Maryam deirgan redaksi seperti redaksi aslinya.

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sunan-nya 2: 1420 dari Hisyam bin ;Ammar
dari Sufyan dari AMul Karim Al Jazari dari Ziyad dengm redaksi yang sama. Abdul
Baqi berkata "Dalam Az-zawaid disebutkan: aku mengatakan: dalam riwayat Ibnu
Majah disebutlon dari Abdullatr bin Umar bin Khattab. Demikian sebagaimana
dikatakan oleh Al Mrmdziri." Ia berkata setelah itu: Yakri seperti yang diriw-ayatkan
oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majatr dan Al Hakim dalanAl MustadraiJ,

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4: 243 dari Abu Al 'Abbas

|tu.nayg{ uin Ya'qub dari Ahmad bin Syaiban Ar-Ramri dari su$ar bin 'Uyainalr
dari AMul Karim Al Jazari dari ziyad seperti riwayat aslinya. Dan juga dari syaikh ebu
Bakar bin Ishaq dari Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari AMul Krim Al Jazari dari
Ziyad. Ia, mynilainya Shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

-. bnl IGlir mengutipnya dalam At-Tafsir 8: 196 dari Ibnu Hambal dengan riwayat
aslinya. Ia berkat4 "Ibnu Majah meriwayatkannya dari Hisyam bin 'Ammar ...."

Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sunan-nya 2: 1404 dtri Abdunahman bin
Ibrahim Ad-Dimasyqi dan Ibrahim bin Al Mundzir dari Ibnu Abu Fudaik dari Hammad
bin Abu Humaid Az-7-er.qi dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas,ud dari ayahnya
Abdullalr bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "rulok seorang pun yang
matailya meneteskaa air mato -meskipun sebesar lepala lalat- karena tahtt trepada

TaftirtbnuMos,ud,
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l2O4- Al Hakim: Al Hasan bin Ilalim Al Marwazi mengabarkan

kepadalcu, Abu Al Muwajjih me,mberitahukan kepada kami,

'Abdm ' memberitahukan k€pada kami, AMullah

memberitahukan kepada kami, Su8'an mernberitahukan kepada

kami dari 'Ashim daiZ;fi dari Ibnu lvlas'ud, ia mengatakan: '

Seseorang didatangi (oleh malaikat) di lubumya. Lalu kedua

kakinya didatangi, maka kdua kakinya be,rkata, "Kalian tidak

ada jalan untuk mendatangikrl karcna telah dibacakan padaku

surah Al Mulk." Kemudian dadanya --atau perutnya- didatangi,

maka ia berkata, "Kalian tidak ada jalen untuk mendatangiku,

karena telah dibacakan padaku surah Al Mulk." Kemudian

kepalanya didatangi, lalu ia bertat4 'I(alian tidak ada jalan untuk

mendatangiku, karena telah dibacakan padaku surah Al Mulk."

Katan>ra, melanjutkan, "Surah ini (Al Mulk) adalah pencegah

png akan mencegah siksa larbur. Dalan Taurat ia dinamakan

surah AI Mulk. Barangsiapa yang mernbacanya pada malam hari,

ia telah melakukan ban>rak (kebaikan) dan telah mengucapkan

kata-kata )rang agun g. 
r(l 20a)

Allah lalu air mala tqsebut mengenai k@ufi Ailah atan mengharamleannya

masukneraka."
Abdul Baqi mengutip dari lv-Tawaid bahwa suad'nyt dhc'if Y,arena Harnnrad

dha'if.Nrnwtya Muhammad bin Abu Hurnsid--"- \ffi-'Urir- ---zr- qgA.Ia menilainya shahihdat diperlorat oleh Adz-Dzahabi.

Tafs*lh,o,It/,r.s'ud , ffil
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c suRArr AL QALAT{ C

{@;,;ri6.N6:ry
(Nun, ilemi kalorln dm qa yary nrl-lelcatutis)

(Qs. AlQalam [67]: 1)

As-suyuthi mengutipnya darinya dalam ad-Dun 6: 247; dan dari Ibnu Adh-
Dhurais, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dalam syu'ab Al Iman). Di dalanurya
disebutkan, "Ia telah melakukan banlak kebaikrm.' sebagai ganti dari ..Mengucapkan

kata-kata yang agrmg." '

et q"rtt-uui--#wayatkannya dalamAt Ahlcam 18:2}Sdengan redaksi yang sama.
As-Suyuthi mengutipnya dalun Ad-Dun 6; 246 dari Ibmu Mardawaih dari Ibnu

Mas'ud secan marfu', *Suratr Tabarak adalah pemcegah siksa kubur.',
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannyadalamAz-hd 8: 318 secaramauquf.
As-suyuthi juga mengutipnya ddarn Ad-Dun 6: 247 dtl;i ath-Thabarani dan Ibnu

Mardawaih (dengan sanad yaag bagus) dari Ibnu Mas'ud "Kami menamakannya pada
masa Rasulullatr sAw "Al Maani'ah, sedangkan dalam kitab Allah dinamakan surah Al
Yu-lk, Barangsiapa yang membaca dalam. satu maram, ia telah melakukan banyak
(kebaikan) dan telah mengucaplan kata-kata yang agung." Ia juga meirgutipnya dari Abu
lq"id dar Al Baihaqi (dalarn ad-Dala'il) dari jarur Munah dari Ibnu-Mas'ud, ia
berkata, "Sesungguhnya seseorang apabila telah meninggal akan dinyalakan api di
sekelilingrrya, lalu api tersebut akan memakan segala yang ada dekatnya jika ia tidak
merniliki amal yang dapat menghalangrnya. Dan sesungguhn),a ada ,iorarg laki-laki
yang meninggal dan tidak membaca Al eur'an kecuali hanya 30 ayat sajq lalu api
tersebut meirdatangi k p4-y". Maka kepala tersebut b€rkata, ..Sesungguhnya ia
membacaku (surah Al Mulk)." Lalu api tersebut meirdatangi kedua kakinya-temuaian
kaki tersebut berkata, "sesungguhnya ia berdiri dengan (mernbaca)ku lsurair n Mulk)."
Lalu api tersebut mandatangi kepalanya lalu kepala tersebut berkata, ,:sesungguhnya'ia
menghapallar.", sehingga surah tersebut menyelamatkannya.

Katanya, melanjutkan: kemudian aku dan Masn,rq melihat mushaf, tapi kami tidak
yenernukan surah 30 ayat kecuali Tabarak (AI Mulk). Ia juga mengutipnya dari Ad-
Darimi dan Ibnu Adh-Dhurais dari Mumh s*tr:amursal

Ibnu Katsir menyebut atsar-atsar iai ddarn At-Tafsir B:202.
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1205- Ath-Thabari: Musa bin Hanrn me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Amru menceritakan kepada kaud, Asbath menceritakan

kepada kami dari As-suddi tentang lfiabar yang dituturkannya -
dari Abu Mblik dan Abu shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murratt

dari Abdullah-, dan dari beberapa or-ang sahabat Nabi sAW:

Allah SV/T menciptakan bumi di atas ikan paus. Ikan paus ini

adalah Nun yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an: (Nun, demi

lwlam dan apa yang merekaturts.)o2o'

{@-;Ai'+#\
(Yorr1l<f,Lukasar, seloin dmi ia+ yar.g tetksnol

l<eia}yortannyc) (Qs. Al Qalam [67]: 13)

1206- Al Qurttrubi: Al Mawardi menyebutkan dari Abdunahman bin

Ghanam, dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ts-ahwa-Nabi SAy
be.rsabdl, y1ht

ii,.ji ;#' ,i]' l.'r ,qryl eft.ri ;*,f{:,r,f.t' ':{
jwPt vt ott Pl
'& ,S{t'Saf;r[t

,eU t ,r,' i@ L'i' .riIil' 'Jii't, ta5 jl'l*,t *i'c+J'
i'Tidok akan'masuk'surga Jawwazh, Ja'zhari dan Al 'Utul Az-

knim." Seorang laki-laki bertanya, "Apa arti Jawwazh, Al

Ja'zhari dar. Al 'Utul Az-hnim?" Rasulullah SAW menjawab,

"Jawwazh adalah orang yang suka mengampulkan (harta) dan

enggan (memberi sedelwh/pelit), Al Ja'zhart adalah orang yang

lrasar, At 'Unl Az-7anim adalah orang yang keras perangainya,

banyak makan, banyak minum, yang ralas terhadap malranan

dan zalim terhadap manusia.'4r26

tzot- Jami, 2l: 46 pada surah Luqman ayat 16 yang disebutlon lebih panjang

disana. Atsar ini merupakan bagian dari khabar panjang yang diriwayatkan pada surah Al
Baqaqh ayat 29.

'Ats-Tsa'labi me,nyebutkannfra dari $yaddad bint26-'Ahl@m 18: 233. Ia b€rkata" ",_^/.Mf'.LQ.LJJ,rgwlMlg,rEyl...Y..J!v-

Aus." Atsar ini diriwayatkan dari Abdullah bin Annu bin Al 'Ash di tempat yang

berbeda-beda.

;6;re, 
-i ,i: lk,,c:t: ,#,ri?#i li bb ilir ,fu I

,d;r * h'& +, lii tA.tplr-i$r r;2 q.!it$ t1 yt:is,t
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'r,iv;.$;@ +; $rA \A tt i+t,*t utr iS *lr, it\
{ @ c}?e;,!u@ A;t; fi 'y: e59#..1ti; @
(S esunggz hrry a kf,mi telah mencnb ai merclia frrrusyrikin

Mel<rrhlsebagaimanal<arnitelahmencobaipemilikpemilik
l@,bun,lrrztikf, msel<abusumpahbahwamuel<awngguh-

wngguh al<nrr nwrrctik [hasil]nya di pagihari. Dan merel,a
fidak menyisihl&n thnk fdri, mislcinl. I;orlul<ebun ifl.t

diliputi molapetala [yang daang] dmi Tuharuru l<caka
merela sedmrg f,i.dtff, mal<a iadildhllrzfun iathitarn seperti

mala'nrr ydttg gelolp g.iita) (Qs. Al Qalam 1671- L?.20)

I2O7- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Disebutkan dari Ahmad bin

Ash-Shabbah: Basyir bin Zadzan memberitahukan kepada kami
dari Umar bin Shubh dari Laits bin Abu Sulaim dari

Abdurrahman bin Sabit dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh knlian perbuatan

malrsiat. Sesungguhnya seorang hamba berbuat malcsiat sehingga

ia dihalangi mendapatkan rezeki yang telah dipersiapkan

untubtya." Kemudian Rasulullatr SAW membac,a ayat: W ifr
@ #k;#@'"at fi qiqqL (Latu kebun itu ditiputi
malapetaka [yang datangJ dari Tuhanmu kctila mereka sedang

tidur, maka iadttah kcbun itu hitam seperti malam yang gelap

gulita), mereka dihalangi mendapatkan hasil kebun mereka

karena dosa-dosa mereka.(l 2@

t"- Toftir S'.222. Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlum 18: 244 dari
Asbath dari Ibnu Mas'ud.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 253 dari Ibnu Abu Hatim dan Ibnu
Mardawaih. Ia menambahkan, "Sesungguhn),ra seorang hamba melakukan dosa sehingga
ia melupakan suatu bab dari ilmu (agama). Dan sesungguhnya seorang hamba
melakukan dosa sehingga ia tidak jadi (malas) melakukan qiyamullail ...."
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c; JL$ffif.- s ;:,6tt ! @'")l
{@6*s

Kegti;.$6 )
(Mqekaberkdq"Aiiilluicelalulahkita;*sungulvrya

kiu ni adalah onfrlg.ttttfrlrg yorrg rnrr/.anqauiboitns."

lvfudah-rwdalwTi}urrlldrnmen$crilcrrr-gartil<cpadakita
dangmtl.rlbrffJlymtslilhtnlkdmipadoiht;se$rngguhtrya

kiu men!fio@wr olttprmm dmri TulwrJ kita't
(Qs. Al Aahm l67k 31.32)

1208- Al Baghawi: Ab&rllah bin Mas'ud berkata, "Telah sampai

kepadaku bahrva ada karur yang berbuat il{rlas dan Allah

meirgetahui kejujurm mereka. Maka Allah menggantikan unttrk

mereka kebrm ymg rrinemakan Al Haymtan. Di dalamnya

t€rdryat setmdm mEur )tmg dibawa seekor Big[al'n(120t)

ei@ 5j.Jd,':'ti6 tpi Jr 3F$3 ;rs &,3K iiy
{ @ i;+tfi ;iili 3t6;"i, i}#s\i t W'f;A

(PafuhnriHs disinrg/r42r<ffi ilmt mqeka dipartggtl u,ntuk

t**i& nf,l@ nerekt ilak lonsa, [dalarn l<eadafrn]

p andmgarr twr eko tmih* lce baw ah, lagi mu el<a diliputi
l<ehhrton. Dan sesanguhny a mrr:el<n ilalwlu [di &mia]

diserr :urittrtkfurilfud, ilart mqela dalartleadafrrr
seiahtsrol (Qs. Al Qalam [67]: 42'43)

l2O9- Ath-Thabari: Muhamrnad bin Basysyar menceritakan

kami, ia berkata: Abdurrahran menceritalmn kepada

t 
- Ma'alim 7: ll2. Az-Zmrahsyri meriwayatkannya ddan Al Kasysyaf 4: 130,

dan Al Qnrthubi dztriarnAl Ah*an l8z?A5 dengm redaksi )tmg sama.

Tcftfulbnrlvkas'd
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berkata: Suffan menceritakan kepad4 kami dari Salamah bin
Kuhail, ia berkata: Abu Az-7a'ra' menceritakan kepada kami dari

Abdullah, ia berkata, "Allah menampalJcan diri kepada para

maktrluk pada hari kiamat hingga orang-orang Islam lewat."

Katanya, melanjutkan: talu Dia bertanya, "Siapakah yang kalian
sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Allah dan tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuafu pun." Lalu Allah membentak

mereka dua kali atau tiga kali lalu bertanya, *Apakah kalian

mengenal Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Maha Suci Dia,

apabila Dia mengenal kami, kami pun akan mengenal-Nya."

Katanya, melanjutkan: Ketika itulah betis disingkap sehingga

tidak ada satu pun orang mukmin kecuali ia tersungkur sujud

kepada Allah. Sementara omng-orang munafik hanya

menegalJcan punggung mereka (tidak bisa sujud) seakan-akan

padanya terdapat besi tusuk dagrng. Lalu mereka berkata, "Wahai
Tuhan kami." Allah berfirman,. "Dulu (sewaktu di dunia) kalian

disuruh sujud ketika dalam keadaan sejahtera (tapi kalian tidak
mau)."(1209)

tw- Jami'29:24-25.Ia juga meriwayatkannya dari Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i
dari Sfrik dari Al Ahasy dari Al Minhal bin Armu dari Abdullah bin Mas'ud, ia
berkata: Pada hari kiamat nanti akan ada malaikat yang mernanggil, 'Bukankah adil bila
Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian kemudian membentuk kalian lalu memberi
rezlsi kepada kalian kemudian kalian berpaling kepada selain Dia" bukankah adil bila Dia
mernberi kuasa kepada setiap hamba-Nya untuk mengikuti apa yang mereka sembah itu?
...." Lalu Allah datang kepada mereka dalam bentuk -ia berkata: ia menyebutkan
beberapa hal- dan Dia membuka apa yang hendak dibuka-Nya.

Katanya, melanjutkan: Maka mereka tersungkur sujud. Kecuali orang-orang
munafik; tulang belakang mereka menjadi satu seperti tanduk sapi. Lalu dikatakan
kepada mereka, "Angkatlah kepala kalian meiruju cahaya kalian."

Ibnu Jarir morgatakan: Kemudian ia menyebutkan kisahnya yang panjang. Ia juga
meriwayatkan dengan redaksi yang sarna dari Abu Kuraib dari Abu Bakar dari Al
A'masy dari Al Minhal dari Qais bin Sakan dari Abdullatr; ia manuturkan hadits di dekat
Umar. Dan juga dari Ibnu Jabalah dari Yahya bin Hammad dari Abu 'Awanah dari
Sulaiman Al A'masy dari Al Minhal bin Amru dari Abu 'lJbaidah dan Qais bin Sakan
dari Abdullah. Ia meriwayatkan hadits (di samping) Umar.

Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak2:376-3'77 pada tafsir surah Maryam
seperti arti ini dalam hadits panjang yang sebagiannya telah di-takhrl pada surah
Maryam ayatTl.Ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Shalih bin Hani', Al Hasan
bin Ya'qub dan Ibrahim bin 'Ishmatr dari As-Suni bin Khuzaimah dari Abu Ghassan
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Malik bin Ismail An-Nahdi dri Abdussalam bin Harb dai Yazid bin Abdurrahman Abu

Khalid Ad-Dalani dad Al Minhal bin Arnru dari Abu 'ubaidah dari Masruq dari

Abdullah, ia berkata 'Allah akan meng[impun manusia pada hari kiamat." Katanya

melanjutkan: Maka ada suara yang mernanggil, *Wahai manusi4 bukankah kalian ridha
terhadap Dzat yang telah menciptakalr kalian, memberi kalian rezki dan membentuk rupa

kalian menguasakan kepada tiaptiap manusia terhadap apa )rang ia percayakan sewaktu

di drmia?"
Katanya, melanjutkan: Maka bagi yurg menyembah 'Uzair diserupakan kepadanya

syetan 'Uzair, hingga ditampakkan kepada mereka pohon, kayu dan batu. Sernentara

orang-orang Islam tetap di ternpat mereka Maka dituryakan kqada mereka, "Kenapa

kalian tidak melakukan se,perti ymg dilakukan orang-oranglainnya?" Mereka menjawab'

"Kami merniliki Tuhan yangbelumpernah kami lihat sebelurmrya."

Katanya melanjutkan: Mal<a ditan)"akan kepada merekq "Dengan apa kalian
mengenal Tuhan kalian jika melihat-Nya?' Mereka menjawab, *Antara kami dengan Dia
ada tandanya; jika kami melihatNya kami akan mengsnal-Nya'" Ditanyakan kepada

mereka, 'Apakah itu?" Mereka menjawab, "I(etika betis disingfuapkan."

Katanya, melanjutkan: Maka saat itulah betis disingkapkan. Lalu tersungkurlah

orang-orang Islam bersujud. Sernentara ada segolongan orang yang punggung mereka

seperti tanduk sapi; mereka h€,ndak sujud tapi tidak bisa. Kernudian mereka disuruh

untuk mengangkat kepala mereka lalu cahaya diberilon kepada mercka sesuai amal

mereka ....- Adz-Dzahabi menilainya ihahih dar diperkuat oleh Ad"-Dzatrabi. Ia
mengulangrya dengan redaksi png' lebih Panjmg 4: 589-592 dari Abu Ja'fer
Muharrmrad bin Duhaim Asy-syaibani (di Kufah -dri.buhr aslinya) dari Ahmad bin
Hazimbin Abu iAzrah Al Ghifad dari Malikbin Ismail An-Nahdi.Iamenilainya shahih.
Adz-Dzahabi berkata" *Aku tidak mengingkrinya sebagai hadits yang sanad-nyabagus,
(tapi) Abu Khalid adalah orang Syi'ah yurg nyeleneh." Ia meriwayatkan dengan makna
ini dalam bentuk lain pada lfiabar lain 4:496498 dri Abu Abdrrllah Muhammad bin
Abdullatr Az-Zilrid Al Ashbahani dari Al Husain bin Hafsh dari Sufyan bin Sa'id dari
Salamah bin Kuhail dari Abu Az-Za'ra' yutg termuat dalam lhabar panjang tentang hari

kiamat. Ia me,nilainya slwhih dan dipertuat oleh Adz-Dzahabi. Ia juga meriwayatkan

de,ngan redalsi yang sama 4: 598600 ),mg t€rmuat dalam alur lain dengan sanad yang

sama. Ia menambahkan di dalarmrya, "Asad bin 'Ashim" srtara "Abu AMullah" dan "Al
Husain bin Hafsh". Di dalannya disebutkan: Hingga yurg tersisa orang-orang Islam, lalu
Allah bertanya, "siapakah yang kalian sernbah?" Mereka menjawab, "Karni menyernbah

Allah dan tidak menyekutulon-Nya deirgwr sesuatu ptm ....", seperti riwayat aslinya. Dan
dalam riwayat alhir Adz-Dzahabi me,ngptakan, "I(eduanya. tidak beftujjah dengan Abu
Az-Za'ra'."

As-Suyuthi mengutipnya drinya dalcrm Ad-Durr 6:256-257 dengan redaksi yang
panjang; dan dari Ishaq bin Rahawaih (ddamMusnad-rrya), 'Abd bin Humaid, Ibnu Abu
Ad-Dunya, Ath-Thabarani, Al Ajiri (dalarn AsySyai'ah), Ad-Daraquthni (dalam lr-
Ru'yah),Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalamAl Ba'rs) secara marfii'seperti riwayat
Abu Iftalid dari Al Minhal dari Abu 'Ubaidah. Ia juga mengutipnp darinya 6:257-258;
dan dari Ibnu Abu Slxaibah, 'Abd bin Humai4 Ibnu Abu Hatinl Ath-Thabarani dan Al
Baihaqi (dalam Al Ba'* Wa An-Nusytr) seperti riwayat SuSrcn bin Sa'id dari Salamah

bin Kuhail dari Abu Az-Za'ra'.
Az-Zamaktrsyari meriwayatkann)ra dalam Al Kasysyaf a: l3l. Ia berkata: artinya

adalah: masalah (pengadilan) Ar-Rahman sangat berat dan sangat dahsyat.
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O SURAH AL HAAQQAH O

'e #6j11 @: *y rp €n;Ufarc iVy

{@ u#,;rt#iSq
(AdaW r<aml' Aad Makt nselu tclah dibinascrlcln

ilens,* ,,tgin y,,rg sutgat Airr{rrr lagi anvt lcencang. y ang
AJlah ,^eninfol*,l angrn itut<epaitonqels ularrra ari*

Fl !ci* mangeluukurnya dalan Al Kafi: 177 dut Al Hakim dari jalur salamah
bin Ktrhail dari Abu Az-?.a'ra'. Ia berkata, .AoFThabari meriwayatlonnya scctra
ringkas."

|1-!azi- my.nwayatkann:a dalarn Al Mafatih g: 2u. Ia berkata,,,pendapat ini batil.,,
Al Qurthubi meriwayatkannya daram Ar Ahrram lg: 250 dengan redaksi yang sama

dari Qais bin As-sakan dari 
-Abdu[a]r. 

Al eurttrubi berkata, ..A]tiny" t*ap (tJdapat)
dalamShahih Muslim dari hadits Abu Sa,id dan lainJainnya."'

A1;sgl'trthi mangutipny'a dalam Ad-Dun 6: 254 dari Abdurrazzaq, 'Abd bin
Humaid, Ibnu Al Mrm&ir dan Ibnu Mandah dari Ibnu Mas,ud, te,ntang fiiman Allair,
"Pada hari betis dbingkapkan", ia berkata, "Kedua betis Allah ribaraka-lra Ta,ala.,'lajuga mengutipnya dai Al Firyabi , Sa'id bin Mansh,r, Ibnu Mandah dan Al Baihaqi
(dalam Al Asma' wa Ash-shifarl drri jalur Ibrahim An-Nalfia,i, ..Betis-Nya
disingkrykan lalu sernua oranq mukm-in bersujud seinentara orang kafir tidat Uisa suiua
dan prmggmg merclo menjadi satu tulang."

Ibnu Katsir nrengutipnya ddam At-Tafsir 8:225 dari Ath-Thabari dari Ibnu Humaid
dari l\,lihran dari su$rur dari Al Mughirah dari Ibnu Masrud atau Ibnu Abbas -IbnuKatsir berkata: Ib,nu Jarir rag-u tcntang ayat ini, "pada hai betis disinglupkan": la
berl<atq "Temtang urusan yang besar."

_ Atsar ini diriwayatkan oleh Attr-Thabari dalam Al Jami'29:24 dui Ibrahim dari
IbTru Abbas. Di dalaqnya tidak disebutkan nama Ibnu Mas'ud. Barangkali Ibnu Katsir
mengutip dari mqruslcip lain ymg tidak dijadikan pegangan penerbit fang me,nerbitkan

Sj"IrEp:*uslcip png ada pada kami. Lihat-suial,-yurur 
"l,"i 

:o dan Al
Muthaffifiin ayat 6.
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malmn dm delapanhmi tents.muterus ...'1

(Qt. Al Haaqqah 169l: 6.7')

l2l!- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mihran menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid

dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sal*rbarah dari Ibnu Mas'ud: 76
YtL (Ilari terus menents):Ia berkaa, "Berturut-turu1.r{1210) 

-

{@if 'L,iE\'o'5;'*#.y
(P ddn hari ittl l<anu dihndnqkrrrl t@ddo Tulwruru,l, tiada
sezuahrpun dari l<eadaarww yarJg tersanb,myi [ba3i Allah])

(Qr. Al Haaqqah [69]: 18)

l2ll- Ath-Thabari: Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid menceritakan. kepada kami, ia berkata: Sulaiman

bin Hayyan menceritakan kepada kami dari Marwan Al Ashfar

dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata, "Pada hari kiamat

manusia akan menghadapi tiga persidangan. Dua persidangan

bersisi permintaan maaf (pernbelaan diri) dan perseteruan, dan

sidang teralftir lernbaranJembaran (buku catatan amal) akan

beterbangan di tangal.'(l2l l),

tzto- Jami' 29:32. Ia juga mcriwayatkannya dari Ibnu Humaid dari Hikam dad
Amru dari Manshur dari Mujahid. Dan juga dari Ib,nu Hunaid dari Jarir dari Manshur
dari Mujatrid de,ngan redaksi, "B€rrturut turut."

Al Hakim meriwayatkannya dalamAl Mustadrak2:500 dari Abu Bakar Asy-Syaf i
dari Ishaq bin Al Hasan dari 6!u I{udzaifah dari SuSztt dari Manshur dari Mujahid
dengan redaksi, '"Terus m€nems." Ia menilainya shahih dan dipertuat oleh Adz-Dzahabi.

As-suyuthi mengutipnya dari keduanya dalarn Ad-Dun 6: 2591, dan dari
Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan

Ath-Thabarani seperti redalsi Al Hakim.
Ibnu Katsir juga meriawayatkannya dalam At-Tafsir 8:236.
tztt- Jami' 29: 38.Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 8: 240, dm

As-suyuthi dalam Ad-Dtn 6: 261 dan dari Al Baihaqi (dalam Al Ba'ts). Di dalamnya

disebutkan, "Maka terjadi perdebatan dan permintaan maaf' sebagai ganti dari
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';9 
"3'q, 

@ 6;; rri'^:tri!@ 6J,i 

"3ti'.jjif 
,11 )

{ @ 'b$,$ii\* e'ir.jr@ iir;s$y@'.2;:
(Sesunggul*yo manusia diciptalcan bersifat l<eluh l<esah lagi
kikir. Apabilo ia ditimpakamsahan iabql<eluhlcesah. Dan
ap abila ia meadap at l<cb ail<m ia amat kikir, l<eanaatli or mtg.

orar.g yarrg mengerjal<mt shalat. Yang mselca itu tptap
mmguialcarr shalatrrya) (Qs. Al l\,Ia'aarij [70]: lg.Z3)

l2l2- As-Suyuthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan (dalam Al
Mushannafl dari rbnu Mas'ud: @ iiI ii\- t9'ir-ii (yang
m,erelca itu tetap mengerjakan shalanyif, ia berkata, "pada
wskhrnYa."(1212)

"Persetetruan." Redaksi akhimya adalah, "Maka buku-buku baerbangan di sebelatr kanan
dan s?Ielah kiri" sebagai ganti dari "Lembaranlembaran beterbangan."

'"'"- Ad-Dun 6:266.Ibnu Al Jauzi menyebutkim arti ini dalam Az-kd 8: 363, dan
Ibnu Katsir dalamAt-Tafsir 8:254. Lihat surah Al Maa'uun.
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C SURAHNI.]I.'H O

c SURAHALITNN C

{ @ ('l+.!'o},K V#}i-;,i 34.;6(, {A5 y
(Darrr fuhlur, awry o tfrkdo hffii}n Nlah fi/rtiharinrr'aitl

kt iliri nrzry enrhh-Nya tmerryeri alwr ihailahl, lrorrpir s g a
ihviln itu desak menilesak nezrgerunwninyal

(Qr. Al Jhn l72l:. 19)

l2l3- As-Suyrthi: Abu Nu'aim mengeluartan (dalam Ad-Dalail) dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW pe,[gi b€rsama kami
sebelum hijrah menuju pinggiran kota Mel&ah. I^alu beliau
membuat garis untukku dan bersaMa, ..Jaugan takut terhadap
sesuatr yang kamu lihat.- r-alu beliau maju sedikit kemudian
duduk Te,myata terdapat omng{rang hitam seperti orurg-orang
Az-Zrtfr" Mereka-lah yang telah difirmankan oleh Allah: V(
K)- ,* 'i,K Qranpir saja jin-jin itu desak mendesak
merrger'r.trunitrya).Qztt)

""- Ad-Do.r 6: Z74Tt S.Lihat suratr Al Ahqaaf apt 29-30-

Tatsirlbrrz'lvlr'ud



{ @'ffi +;, u$ if'Wi'n # i.ir.ii y
(Katal<6r@"SesnnggufuryaAlcuselralLl<alifiado

seorangpun da$ot melir./nmgil<u dori tdzatt AJldh dsrr
sel<ali.l<aliAl<utiadoal@rJrnanpuolehtcmpor-belrlfn,,fuirrg

selain ilmipada.Nya") (Qs. Al Jin . l72l:22)

l2l4- Ibnu I(atsir: Al Baihaqi berkata: Abu Abdullah Al Hafiztr

mengabarkan kepada kami, Abu Al 'Abbas Al Asham

mengabarkan kepada kami, Al 'Abbas bin Muhammad Ad-Duri
menceritakan kepada karni, Utsman bin Umar menceritakan

kepada kami dari Al Mustamir bin Ar-Ralyan dari Abu Al Jauza'

dari AMullah bin Mas'ud, ia mengatakan:

Alu pergi bersama Razulullah SAW pada malam Jin hingga tiba

di Al Hajun Lalu ia membuat garis untukku. Kemudian beliau

maju me,ngladap mereka dan mereka berdesakan mendekati

beliau. Idaka pemimpin mereka yang bernama Wardan berkata,

"Aku-lah yang mengajak mereka untuk menemuimu." Maka
betiau membaca ayar f ;ln {4J ;y{sesunsarhnya Aht
sekali-kali tiada seorangun dapat melindungilru dari [adzabJ
Allah)'Qztl)

""- Ta6ir7:277 padasurah Al Ahqaaf ayat 29-30. Al Qurthubi meriwayatkannya
disini &lam Al Ahkam 19:. 24 dari Abu AI Jauza'. Ia berkata, "AI Mawardi
meiryebirtkannya. Di dalanrrya disebutkan, "Aku-lah yang menggiring mereka untuk
msnernuimu." Sebagai ganti dari "Aku-lah yang mengajak mereka untuk menemuimu."
"Meirggiring mereka" artinya adalah "Mernobilisasi mereka" (Al Qamus Al Muhith).

As-Suyrthi juga mengutipnya disini dalam Ad-Durr 6: 275 dari Ibnu Mardawaih
dan Al Bsihaqi (MlanAd-Dala'i[).Di dalarmrya disebutkan, "Alu-lah yang menggiring
mereka" sebagai gmti dafi'Me,lrgajak mereka."

TafsblbuMas'ud,



O SURAHALMUZAI\{MIL O

{@*i'r;fri$;Y
(DurBacalah N Qrnor'iat iletgut prl:lahort lallurru)

(Qs. Al Muzammil U3lz 4l

l2l5- As-suyrthi: Ibnru Abu Spibah dan lbnu Nastu Al Baihaqi (dalam

Swan-aya) meirgeluartan dari Itnahin, ia berkata:

Alqamah membaca (di dekag Abdullah Maka Abdullah berkata,

"Bacalah dpngan pelan-pelan, kare, ra bacaen pelan akan

menghiasi Al Qur'6o."ttzt9

1216- Al Qurttrubi: Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia

berkata: AMullah bin }v{as'ud berkat4 'Bacalah Al Qur'an
dengan baik dan hiasilah dengan suara )ang bagus, dan

arabkanlatr (frsihkanlah) karcna ia berbalrasa Arab dan Allah

suka ia diarabkan."(r2lo

l2l7- Ibnu Harnbal: Husyaim b€*at4 SaySrar mengabarkan kepada

kami dari Abu Wail, iame,ngatakan:

Seorang lald-laki me,ne,mui AMullah bin Mas'ud lalu berkata,

"Kernarin aku membaca surah-surah Al Mufashshal dalam satu

raleat." Mal<a AMullah bertat4 'Me,ngapa semrawut (terlalu

t2'5- Ad-Dm 6:277. Redalsinya adalah,'Ksqra it'' yalmi membacanya dengan
tartil (perlahanJahan).

t2t6- Ahkam I : l7- I 8 pfu Mtqaddiriali Tafsb.
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cepat) seperti biji-biji korma, dan terlalu cepat seperti bacaan

syair? sungguh aku mengetahui surah-surah sepadan yang

digabungkan Rasulullah SAW, yajtu dua surah dalam satu

rakaaat.u(tzrr

1218- Al Baghawi: Abu Ja'far Ahmad bin Ahmad Manawaih

mengabarkan kepada kami, Asy-Syarif Abu Al Qasim Ali bin
Muhammad bin Ali Al Husaini Al Harrani (sesuai yang

dituliskan kepadaku) memberitahukan kepada kami, Abu Bakar

Muhammad bin Al Husain Al Ajiri memberitahukan kepada

kami, Abu Bakar Abdullah bin Humaid Al Wasithi

memberitahukan kepada kami, hid btn Ajnrm menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Al Fadhl menceritakan kepada

t2t1- Al Munad 6: 62-63.Ia juga mcriwayatkm dcngur rcdaksi yang sarna 6: 95
dari Muhamnad bin Ja'far dari Syr'bah dari Annu bin Munah dri Abu Wail. Dan juga
5:215 dri Abu Muawiyah dari Al A'masydri Syaqiq. Iamcnycbu&m bahwa lalci-laki
tcrsebut b€rasal dari Bani Bujailatr yang bernama Nuhaik bin Sinan. Di dalanrrya
disebutkan: "...Sesrmgguhnya di antara shalat yang baik adalah ruku' dan sujud. Dur
sesrmgguhnya akm ada orang yang mcrnbacs Al Qur'an tapi sampai ke kcrongkongm
mereka. Alcan tetapi jika ia membacanya dan melekat dalam hatinya, baru itu bermanfaat
baginya..."

Al Bukhari meriwaya&an deirgan rcdaksi )ang sama dalanr,liaiilr-nya l: l5l dad
Adam dri Syr'bah dari Anru bin Murratr dari Abu Wail.

Muslim meriwayatkan dengan redaksi ),ang sarna doJan Shahih-nya l: 563-565 dari
Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair dari Waki' dari Al A'masy dari Abu Wail
seperti riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah. Dan juga dari Abu Kuraib dari Abu
Muawiyah dari Al A'masy. Dan juga dari Ishaq bin Ibrahim dari Isa bin Yunus dari Al
A'masy. Dan juga dari 'Abd bin Humaid dari Husain bin Ali Al Ja'fi dari Zaidah dari
Manshur dari Syaqiq. Dan juga dari Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar
dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Armu bin Murah dari Abu Wail.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Shahih-nya 3: 82-83 dari Mahmud bin Ghailan
dari Abu Daud dari Syr'bah dari Al A'masy seperti riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah.
Ia berkatq "Hasan shahih."

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Sunan-nya 2: 175 dui Ismail bin Mas'ud dari
Khalid dari Syu'bah dari Annu bin Murrah dari Abu Wail dengan redalsi yang sama.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 137-138 dari Abdul Wahid Al
Malihi dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi dari Muharnmad bin Yusuf dari
Muhammad bin Ismail dari Adam dari Syu'batr dari Arnru bin Murrah dangan redaksi
yang sama.

Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tafsir 8:277 dari Al Bul<hari dari Adam.
As-Suyrthi mengutipnya dalam Ad-Dun 6: 49 pada surah Muhammad ayat 15 dari

Ibnu Abu Syaibah, Al Bulfiari, Muslim, At-Tirmi&i dan An-Nasa'i dari Abu Wail.
Lihat awal surah Ghafir, awal surah Ad-Dul*ran dan awal surah At-Rahman.
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kami, Sa'id bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu
Hamzah dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah 

-yakni 
Ibnu

[{3s'gd-, ia berkata, "Jangan semmwut seperti korma-korma

kering yang berjatuhan dan jangan terlalu cepat seperti bacaan

syair. Akan tetapi berhentilah pada keajaiban-keajaibannya,

geralkanlah hati-hati kalian dengannya, dan jangan sampai

keinginan salah seorang kalian hanya alfiir surat saja (yakni ingin

cepat-cepat selesai).'(l 21 8)

{ @ i* ?A'rr'A A $"i',( 3t}
(Sesnnggutnyabangum ili walcu mnlain adolahlebih tepd
[unark l<lwsyukl ilm bacaan ili waku iat lebih fulesari

(Qs..Al Muzarirmil [73]: 6)

I2lg- Al Hakimr Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Asy-Syaibani

mengabarkan kepada kami, Hamid bin Abu Hamid Al Muqri
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi
menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq dari Amru bin Syurahbil dari Abdullah, ia
berkata: ,F, 'r+t'irl1S"*"gguhnya bangun di waktu malam)

menurut bahasa Habsyi adalatr Qiyamullail.{r2re)

t2tr- Ma'alim 7: 138. Ibnu trktsir rnengutipnya drinya dalam Ad-Dun 8:277.
As-Suyrthi mengutipnya ddam Ad-Dun 4: 127-128 pada surah An-Nahl ayat 89

dari lb,nu Abu Syaibah.

""- Mustod"qk2: 505.Ia menilainya shahih dan diperlorat oleh A&-Dzahabi.
As-Suyrthi mengutipnya darinya dalarnAd-Durr 6:278; dar dari Ibnu Abu Syaibah

dan Ibnu Abu Hatim.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-fud 8: 390, dan Al Qurthubi dalarn Al

Ahlum 19:38 deirgan maloranya.
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{@(4:t*Ax:i4}
(Karenasesznggzhny a pada sisi kami ada belmggu'

belengu yangbqat itan nnatca ymrg nrmyala'rryala)
(Qt. Al Muzammil [73]:12)

l22O- As-Suyrthi: 'Abd bin Humaid mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

<K1-C:i'irylar"no sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-

belenggu yang berat),ia berkata, "Belenggu-belenggu.'(1220)

{ @ q}'ofil'SAq i6 t'1l,;fi ,rKtp
(Mda bastulurrlalcrh l<$nu dkfrn dqat nwrclilrm a dhfirw

ii/,,lrlrcmw tetQlcsir l<epadalwri yorrtg nlrliadil<NJ onalu
an&Wrrrlrf,rl (0t. Al Muzammil t73lz l?)

l22l- Ath-Thabai: Diosritalcan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata: aku

me,nde,ngar Abu Mu'adz be*ata: 'Ubaid memceritakan ke'pada

kami, ia bertata: Aku mendengar Adh-Dhahlmk berkata tentang

firman Allah: qi'o'i{ '546-(Kepada hari yang meniadilcan

anak-anak beruban),Ibnu Mas'ud mengatakan batrwa pada hari

kiamat Tuhan memanggil Adam AS lalu berfirman kepadanya,

"Wahai Adam, berdirilah dan keluarkanlatr orang-orang yang

akan digiring ke neraka." Adam berkata, "Wahai Tuhan, aku

tidak mengetahui kecuali yang Engkau ajarkan kepadaku.'l Maka

Allah berfirman kepadanya, "Keluarkanlah dari setiap 1000 orang

999 orang."

Maka mereka pun digiring ke neraka dalam jumlah yang sangat

besar. Saat itulah setiap anak me,njadi bertrban.(l2l)

"'o- Ad-Dttrr 6:279.
t2,t- Jami'29: EG87. As-Suyuthi mengutipnya dalut Ad-Durr 6:279 dari Ibnu Al

Mundzir. Di dalmmya discbutkan, "sesungguhnya Tuhan kita akan memanggil Nabi

Adam AS lalu berfirsran, "\ilahai Adam, keluarkanlah utusan Neraka (orang-orang yang

Tofsir lbnulvlu'ud



'Jr"6i,F a, it;4- .fi{ e'rr}*'ai}6 }
{@ 7',*,ti'b-

(... Dan otarlg-or(mg ydrrg@alffi di mnil<tbwd nencari
sebagian l<mtmia Nlah; dmt orutg:otutg ycrrg W logi

buperang di jalan Nloh...) (Qs. Al Muzammil 17312 20)

1222- Al Baghawi: Ibrahim meriwayatkan dari Ib,nu ldas'ud:

Siapa saja orang yang me,ndatanglan sesuatu Qogistik/barang
dagangan) ke salah satu kota unat Islam dengan bersabar dan

mengharap pahala dari Allah lalu ia menjualnp dengan harga

pasar, maka kedudukannya ai iisi Allah seperti orang yang mati

syahid.

K;rnudian Abdullah membacb,ayat, irfr- eirt gi'i*- i,iif;
$1 ,E ,t'ob- itiAait'F, ,P u (tbt ororgi*ng yoog

berjalan di muka bumi mencari sebagiot karunia Allah; dan

' orang-orailg yang lain lagi berpermg diialan'Allaft).1r4)

akan digiring ke neraka) ....'Di dalannya disebutkm,'Digiringf's€bagsi garti'Jumlah
ymg sangat besar."

Ibnu Hambal meriwayatkan dalarnAl MusnadS: 250 dri 'Anrnr dri Uufr.-r,rA
putra saudara p€renpuan Suffur Ats-Tsauri dri lbrahim dri Abu Al Alrwash,dri
Abdullalr, ia berkata: Rasulullah SAW bcrsaMs, "*-rutgulaqn llloh 'lza Wa Jalla
akan menguttr:s malailcat yang alcan,rrentdrL, ryahd lb4 se-srlnlgulqla Allah
menywzhmu utrtuh mengeluarlwn lseturuaamtl 1wg a*n disirbis kc Nqalea.'Adon
berluta,'Wahai Tuhan, berapluh iwtlah ruerciaT'

Katanyq melanjutkan: Maka dikatalon kepadmlta, T)ri sctiry 100 oratg 99
6dtg."

Ia juga meriwayatkannya dari 'Ubaidah dri lb,rrhim bin Muslim Abu Ishaq Al
Hajari. Syakir memvonisnya d}a'i/krena Ib,rahim Al llajri ilha'if.

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalunAt-Taftir 5: 38t pada srah Al llaji ayat l.
tN- Ma'alim7: l42.Az-Zamakhsyri mcriwaydlonya &dnnAl Karysyaf4: 155.

Ibnu Hajar meirgeluarkannya dalam Al Kafi: 179 dai Ats-Tsa'labi dari riwayat
Farqad As-sabkhi dari Ib,rahim dari Ibnu Mas'ud wsa na1q.tr. Ia b€rlota, "Farqad
dha'if. Ibnu Mardawaih meriwayatkann),a s€cara nanshul dengo menyebut Alqamatr
(dan) Ibrahim serta Abdullah. Ia juga meriwayatkmtya seciara narfu' dan
menambalrkan: Kemudian ia mernbacq "Daa orotgorutgyory bqialan di muka bumi."

Ar-Razi meriwayatkannya dalam Al Mafatih 8: 260, dar Al Qurthubi ddan Al

<r<o)?

Tafsir lbnuMas'u.d



O SURAH AL MUDDATSTSIR O

{ @ l;^i*$i 2,3{.fii1f [i @',4ii1 U\#
- W_-l_, yorw nerrl,asrdilor.ljrrrruke dulrrln Sqor
[nq&a]? Meriel<a nqriauab,,tr(omi dalndu tld"k tenru,s&

or&tg.o6q1g ycng mengeriahffi drclct Dar.lcorni ddak
Ipdal -,,mfui ,.aharJ ,.arlgmishru Dm ad,araht mri

metrticaralcrln yang bathil, bn arra ilorgm, ofitrrg.oruJg
lms nefitcarulcanny* Dan aitotoht srri ttwa;stat oi
W pefialasan. Hhr8ff.a itatuW kepodo t oori t or*ti*;,
Mal<a ddokbugmalasibagi *"f- ,yoyo,it aoa u6tg.

or.olrrg yarrg mer$erilcm syafa,u)
(es. Al Muddatstsir t74li 41.+A)

1223- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:
suffan menceritakan kepada kami dari Saramah bin Kuhail, ia
berkata: Abu Az-7a'ra' mencetritakan kepada kami dari Abduflah

-tentang kisah yang disebutkannya seputar Syafaat_, ia
mengatakan: Kemudian para malaikat mernberi syafaat; juga para

As-Suyrthi mengutipnya daram Ad-Dun 6:2g0 dari Ibnu Mardawaih secara marfu,dengan rcdaksi )rang sama.

,di 
e, fi@ 6,i3n c ii iiJ6@ ; o.Kz;sYy

@ s-.1 
r rat$rg @ w.{ i;n vu,@ agii
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Nahi, Sluhad4 ormggmg salch dil orilgcilgberim- I^alu

Allah memberi sFfrd $nda mcreftr- Dia bemmm, 'Ahl
adalah Dzat yag patiqg pcqrqrug di m ymg pcryayme."

LaIu dikeluahnlah dili mreka lffi bmJrak dili ymg

sebeluml,a Kemndim Allrh berfimm, 'Ableh ymg paling

perryaymg di mtra yag pcryymg."

Kemudim Ab&lah medoca- Wahni mggg ffi C

@ a*l'*B d ii@-'iilitt sF- lE iW@- 7 a *ur
@ *$ r;-r# g@ -'"q81'€ i1 €*' Qttuh votg
nanawlfut kmt b fula W tryzkal? ila& mitwa\

sruld- Ibt kd frtuk tI$ tui mbt ry :i*in- Ibt
dalort fu;i rmtbilnabt ry Mfl, bw dc4gal. cu,g:'
o1@tg yorg rmfutc Ib &td futi ffit
,wi ptthlowt)- Ir lnFdhihE ry g---Ur crya Leli

lalu bcrtm,'Ap4Fh trtr ilElih4 edr hh pdr ut&a?
Xetrmat, tidat ahm dilifu finggil di Erh rilg yeg
mesifr mcmiliti fof,fu-{l"l)

@-.hf D: r05. Iejqr ffif dri Ah frrt dri h lli dri
p@F do lmil tin Ah ftdial dri Sdd lin fild dri Ah AzJr:n' dd
AtfrIln, -fid* eh Ein d[ E& bodi c1g yq ta:mi c4- tifl -Afu
Thrbd regp. Kcsldim ir dc+%fi q ffi b b fu W
@)?'

Al llrtin rclrqrtu}r &tu Al ffrtht X, fil-fi dri Ah Brtr
fftimd bin Ja'tu trin Mun Al fHi dd Aln ADlhllt ftulft Him
Al'Atdl dd It alibub bin Ith At Affi dri Ih Al lffi dri S lft Sr'iil
fui Sdm$ scecili rhnya erlirF JEg EtEa drta ffi - g D{inL Ir
mcnanhrhtrr,'Aprbih Allfr q[ad*i fi-' & hgi mhi r& re Hur
driny., Die rtm mgrrb& mh dr lnEu*r. Lrbffi Eni rrnlntin
kmdim bcrta!,'Wthri lEr-, rrh Alh baftm"nrqi+ re lgrnd
srg ir botch rulgdurtrrF- I.& L p "fl'- (d & qt*D t;i *r-r'
adr uag 1m yng ir brl IrlE & srt OaCni E&)rlgrn ,ltry,
'Wrt i ftlr, &l drlth si fuln-- ffrb irhrtle,'lfu 1ifrf mrrup"&m- Kiikr
iutahrru*r'Ia ltllothd, ffitWd Wy 0h
ffitublt bili b M). tu itu bi ffir fuD W Wau),
turydny bi atulaL oqgaagyg zH (Qr. Al lto'rim p![ l{ff.
It atr krih ihl8h Altah tcrtnn, WtM 4n fu d 4ra;qq dor
i@gtld, kaar ffiima @s /ht' (Qs. Al lfr'uim [23]: l(E] fP-ah AIhh
telah bcrfrm dcuflrim, nrah trrhmu,lltuFlr rTl1 dr rlt*.ilr [i p Hur
drinye rlunlurmp. h ldeftrp ffiL dn dftchrt dA Ael}di. Ia

fdnrtbrrr.Ivlas'zil
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o SURAH AL QrYAArdArr c

{@;;'rf,,@D

merryulangn-1'a )'ang tcnm,t-qE hadits pmjagtrntmg fio,ah Dsiial dar hfii kiamat
fi,:::J3-g"l-r"remrnanrrr.,nmma-uirifr fu ,nr-i,-zda-ff riu*,,idadArHusain bin Hafsh dri s"6,- drt srilnli6:effi'ffiiffii:Tulj
3qtsulanora lagi 4: :9?6q) Lary rcrm8t daran bcaa,k ta ari Abu AbdularrMuharnnrad bin Abdrttah r"-zria fiAsi*-i dri Asad dri ,A*im d'i Ar Husainr" -Hsh dengur rcdahi ]qg sarn- r.-i-amr ir"ffi ;'6;** oreh Adz-Dzahabi pada hadits pcrtma- S*t- Fd" hrdis *etra la *rfcri, *trGduanya 

tidakberhujiah dengan Aba Az-Za,r{." Crar i-n al q_, 
"1,u-42['Al Qurthubi nreriwaje hrnnAllhbt fS, gd d.iAber["t bin Mas,u4.Nabikalian Muharnrnad sAw-mrryeh y-s-6" dui ernpat oag yurg alcan mernbcrisyafaat, yaitu: Jibrril AS, rrerrrdim fi-fu d*dm Musq kE rrrdie Isa, kernudianNabi SAW, kemudim T Tf.a* t "r,"d;;_" Nab( pra Shiddiqin dan Syrhada.Kemudian akm ada ,,-S_gq rin*rl A fairmrmr (rmark slana_larnanya). Latuditanrkan kepada meird "rb;k"Ir;g #,r rrr*-, n;* a iit^ soqo, (nemtca)?,

Yn"l- menjowob,,Kont datufu frri"* t*rrL
!a1 lani,idrk-6q,,-,bt *^ ;;; ;tr# ffffifTiff #i,,;'::T* lftMir 

oe,amurya) diN€raka.
Al Qurthubi b€dffi, -Kmi telah rnythdm smadnya dalam kitab ll-Tadzkirah;'

..\s1rvn$i mengrilipn!'s ihhl[ td-Dwr 6:2gs dri Ibnu Irf,odawaih dari Ib,nuMas'ud: Rasulullah s^lw bcaaba+ '@.rgig ntosih tsairiki t* wrg tinggal diNersko atun kcttts ruu Waa+ ht"&;A;; d"';;ffirffit*o_,, orcms_orang yang disebutkan darq @ irL-,rfuh yoq ^^;;rft;;; ke daranr saqar(neraka)?"sampaiaw,.gia_d*i-iliirLrs"wrt;b*tk_r'liyr,ot,.,Ia 
jugamangutipnva 6: 286 dei Al Bafraqi ta"ul tt Eiii{ t'" *"*ira, ..A,nah 
akanmqvrks_a_ grangirmg bcrimm_6,r& i-oriu dr*) id;;gdufri'mereka berkatsyafaat Nabi Muhanmnd-SaW, rftigg" ff t ra" f[gi A iert n*Ai orang_orangyang disebutlnn Allah rtetrrr fnrrm.lye "Apo*"t ,fu,;;;;rfr;:" k" , kc dalantsaqar (nem'la)2" sarrpai ry*,'syd,iao;i*gn -rg t-a nwtfuikan syafa,af,.,.Lihat surah Al Mu.minrnm aya t-O6'tm.

if,rt$-ir.i,J;)

Tdirrllonln.\/las,ud



(Pad.dlwi iu morutsiobqkata, uKe mama tempatbqlmi?"
Selcali.l<ali ddakl tidak ada tempat bulinhmg!)

(Qs. Al Qiyaamah USl:10,11)

1224- Al Qurttrubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada tempat

berlindung .n0x24)

1225- Ibnu Katsir: Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud dan selain keduanya

berkata,'Tidak ada keselam"Lrr.n(1225)

{ @ '"i.::$;14;JLy
(Hany a lnp od, Tuharmu. saj alah p ant hari iu temp at

i) (Qs.Al Qiyaalah l75lz LZ)

1226- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Han)q kqpada Tuhanmu-lah

tempat kembali dan tempat pulang."(122o

{ @ i$ ix 6' r;;'$iiri3- Y
(Pddohari iar diberitallurrllnpado mrlrrusilr aPa yorrg telah

di@dl<muuya ilmt apa yang dilalail<arvrya)
(Qr.Al Qiyaamah [75]: 13)

1227- Ath-Thabari: Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami daxi Ma'mar dari

Abdul Karim N Jazar. dari. Ziyad bin Abu Maryam dari Ibnu

Mas'ud, iaberl<ata: ilit:.1UOa lang telah dikerjatwnnya) yakni,

amalnya. $5 1Oo, apa yang dilalaikannya) yakni, perbuatan-

tna- Ahkam 19 96. As-suyrttri mengutipnya dalan Ad-Dun 6:288 dari 'Abd bin
Humai4 Ibnu Abu Ad-Dunya (dalan Al Ahwa|, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.

'ut- Taysir 8:3a.
'*-Ahl- lgrg7.

Tafsbl}z:ra\/las'ud



p€rbuatan )Nang dilakukan sesudahnya, )4arrg baik maupun yang
bunrk.o24

{@ "}*ili'i:i;@ 
o"rii'o#[, gy

(sel<ali-lali jangdrllahdemikia*.sebawnyalamrthai
muusial mencintai l<ehiduparr dtmia. Dmr meninggctlt<ort

fi<ehiilupanl al,hiru) (Qs. Al eiyaamah t75l , iO.Zt)

1228' As-suyuthi: Abdullah bin Ahmad mengeluarkan (dalam zawaid,
Az-Ztthd) dari Ibnu Mas I ud:

Tentang firman Allah: @ '.L3fri,jl i *$etali_trali jangantah
demikian. sebenarnya tramu [hai manusial mencintai kehidupan
dwria), ia berkata, "Kesenangan dunia disegerakan (dib€rikan
langsung) kepada mereka, cahaya dan kebaikaanya; sedangkan di
alfrirat dihilangkan dari mcreka .,ttz2tl

ta- Jani' 19: l r5.. A-s-su4r1h! mgnsutipnp darinp d,anr Ad-Dan6: 2g8; dandri AMurrazzaq, ,Abd bin Humaid dan tbiu iJ lU*arir.
AI Bagfrawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 153 dengan maloa yang sama,Ib'nu Al Ja,zi daram Ar?d.a: +zo deng, rcdaksi y",g,rr;-;i'q,i*,uui darant ArAhkon t9:9T g-gT I{lS: v"r,g ,".".ilih"t srn* it rinO"r, "l"ti. 

'
'-- Ad-Dun 6: 289-290. Lihat surah Al A'laa ayat 16-l?.

T$sh lbnu^ias,ud,



O SURA}I AL INSAA}{ O

{@ #rlfi,"-i+qittrq}-
(Sesnnggztvryakmrnitclahmerciptal<ffi namtsiadmi

setctes rrrorri yarrgbercornprtr...) (Qs. Al Insaan U6lz 2l

l22g- Ath-Thabari: Abu Kuraib dan Abu Hisyam menceritalcan kepada

kami, keduanya berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Al Mulfiariq dari aphnya dari AHullah, ia berkata, "Yang

b ercampur," maksudnya adalah uatnya(l D)

l23O- Al Qurttrubi: Diriwaptkan dari Ibnru Mas'ud: Air mani laki-laki

dan air mani perernpuan. Keduanya adalah dua wama.(l2s)

$,@tn{i{:ir6.i,;;-'{ }

'*- Jani'29: 127. Az-Zamakhspri meriwayatkurn)'a dalanr Al Kasysyaf 4: 167

deirgur redaksi yang sama.
Al Qurttrubi meriwayatkannya dalarn Al Ahk&n 19: I 19 deirgan redalsi, 'Yang

bercampur adalah urat-urat pada gumpalan dagng-"
l,s-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Dtn 6:297 df,'i 'Abd bin Humaid dan Ibmu Al

Mundzir dengan redaksi aslinYa.

Ia juga mengutipnya dari Sa'id bin Manshur dm Ibnu Abu Hatim dangan redaftsi

y*g *i'. Dan juga6: 300 dari 'Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim'- Eo- Ahl@m 19: ll9.

TifsblbnuMas'ud



(... Mue)l<a tidak mqasaloan di ilolorvrya [terilsrya]
matahori dot ddak pula dindn yangbusangor,ati

(Qs. Al Insaan [76]: 13)

l23l- Ath-Thabari: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, ia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari

Murrah (dari)2rr Abdullah, Ia berkata tentang dingin yang

bersangatan (udara yang ryrngat dingn), "Ia. termasuk jenis

siksaan." Allah berfirman: @ ,;f {t* Qii!'-* (Mereka

tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak fpula
mendapatl minuman) (Qs. An-Naba' [78]: 2410zttl

1232- Al Qurthubi: Ibnu l\,[as'ud berkata, "Ia termasuk jenis siksaan,

yaitu dingin yang sangat. Sampai-sampai penghuni neraka

apabila dijatuhkan di dalamnya, mereka minta kepada Allah agar

disiksa dengan api saja selama 1000 tahun; dan itu lebih ringan

bagi mereka daripada disiksa dengan dingin yang bersangatan

satu hari."(1232)

{@l;i6S'rn:'t }
(... D an knhrry a dirrwdahl<m menretilcny a serntdah-

mtdaluryo) (Qs. Al Insaan Uilz L4)

'" Dalam Manuskrip asli disebutkan: Murrah bin Abdullah, dan ini salah.
t8t- Jami' 290 132. As-suyrthi mengutipnya dalan. Ad-Dun 6:300 dari 'Abd bin

Humaid dan Ibnu Abu Hatim dengan redaksi )ang sama. Ia juga meirgutip dengan
makna yang sama 6: 308 pada surah An-Naba' ayat 24-25 dari'Abd bin Humaid, Ibnu
Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim. Ia juga meirgutipnya 5: 318 pada surah Shaad ayat 57-
58 dari 'Abd bin Humaid dari Munah. Ia berkata, "Disebutkan tentang dingin yang
bersangatan. Maka Abdullatr berkata (membaca ayat), "Dan adzab yang lain yang
serupa itu berbagai macam.'(Qs. Shaad [38]: 58). Mereka berkata kepada Abdullah,
"Sesungguhnyt Zamhair adalah dingin yang sangat." Maka ia mernbaca ayat ini,
"Merelca tidak merasalun kesejulwn di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
Selain air yang mendidih dan nanah;' (Qs. An-Naba' 178):24-25\. Lihat surah Shaad
ayat !];J8.tu'- Ahlcam l9: 136.

Tcfsir lbnuMas'ud



1233- As-suyrthi: Ibnu Abu Syaibah mengeluartan dari Abdullah bin

Mas'ud, ia mengatahan bahwa para pelayan penghuni surga alcan

mengatalcan, "Dari mana kami memetik buah untukmu? dari

mana kami memberi minum untutsnu?"(1ts3)

tB'- Ad-Durr 6: 300.

Tafsbllnulvbs'ud fffisa
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C SURAH AL MURSAI.AAT O

{@rf ,*:Fvy
(Deff.i malail<at malailat yarJg iliuttts unatk m.embawa

kibail,an) (Qs. Al Mursalaat [76]: 1)

1234- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi dari

Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain bahwa ia bertanya

kepada Ibnu Mas'ud, maka ia berkata: @ gi .fi$V (Demi

malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan)

maksudnya adalah, angin.(t zr0

1235- Ath-Thabari: Israil bin Abu Israil mencentakan kepada kami, ia
berkata: An-Nadhr bin Syrmail mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman, ia

berkata: Aku mendengar Abu Adh-Dhuha (menceritakan) dari

Masruq dari Abdullah: Tentang firman Allah: @ f,Z ,fi$V

t'3'- Jami' 19: 140. Ia juga meriwayatkannya dari Khallad bin Aslam dari An-
Nadhr bin Syumail dad Al Mas'udi. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Sufyan
dari Salamah bin Kuhail dari Muslim dari Abu Al 'Abidain. Dan juga 29:. l4l dari Abu
Kuraib dari Waki' dari Sufyan dari Salamah dari Muslim Al Buthain.

As-Suyrthi mengutipny,a darinya dalam Ad-Dun 6:303; dan dari 'Abd bin Humaid,
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim beserta dua ayat berilofirya

Ibnru Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 8: !!4 dengan redaksi yang sama, Al
Qurtlubi dalamAl Ahleam 19:152 deirgan redaksi )rang sama, dan Ibnu Katsir dalam,4t-
Tafsir 8:321 dad Ats-Tsauri dsi Salamah dari Muslim beserta dua ayat berikutnya.

Tcfsir bnulvlas'u.i!



(Demi malaikat-malaikat yang diuffts untuk membmta kebaikan),

ia berkata, '?ara malaikat.:{135)

1236- Al Baghawi: Muqatil berkata, 'Yalmi, para malaikat yang diutus

dengan membawa kebaikan baik itu perintah Allah atau larangan-

Nya."

Ini merupakan riwayat Masruq dari Ibnu 14t''u6'(1236)

1237- Al Qurthubi: Dikatakan: Maksudnya adalah laranganJarangan

dan nasehat-nase1at, daq V (untuk membawa kebaipan)

berdasarkan arti ini adalatr: Yang beriringan seperti iringan kuda.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud '023'7)

{@6;'i$ty
(Dm [Mataitat molaikat] yans tcrbang dengan

l,cncangnyc.) (Qs. Al Mursalaat 1761:2)

1238- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Al Mas'ud dari

Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain:

Bahwa ia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Apa arti

@t6;"$;;ff (Dan [Matailcat-malaikatJ yang terbang dengan

k"n"ongnyo)?- Ia menjawab, "4r*in'-(1238)

tas- Jami,29 l4l. As-suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 6: 303 dari

jalur Ma.sruq.' nta- Ma,alim 7: l63.Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam Az-Zad 8: 444

dari Masruq dari Ibnu Mas'ud'
Al Qurthubi meriwayatkannya dalarn At Ahkam l9t 152.Ia menarnbahkan, "Berita

dan wahyu."
tB1- Ahkam 19 152.
t2tt- Jami' 29: l4l' Ia juga meriwayatkann)'a dari I(hallad bin Aslam dari An'

Nadhr bin Syumail dari Al Mas'udi. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Sufyut

dari Salamah dari Muslim Al Buthain dari Abu Al 'Abidain' Dan juga dari Abu Kuraib

t* X$i,T*miilrffis"tffiHl5,- 6: 303; dan dari 'Abdbin Humaid,

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim.

Tafsir lbnul\iadud
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1239- Al, Qurthubi: Dari Ibnu Mas'ud, Yaitu angin kencang lang
menyerang tanaman sehingga tinggal daun dan jeraminya.(123e)

{ @fi *r$t\
(Darr[Malail<at-malailiortlyangmmyebarl<mr[ralmat

Tuhanrry al iletgan selu,as -hto,qy a)
(Qs. Al Mursalaat [76]: 3)

1240- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi dari

Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain: Bahwa ia bertanya

kepada Ibnu Mas'ud tentang @ ft *#V (Dan [Malaikat-
malailcatJ yang menyebarkan [rahmat Tuhannyal dengan seluas-

luasnya), ia berkata, re Arr*irr.rr(1240)

Ibrnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 321 dari Ats-Tsauri dari Salaoah
dari Muslim. Ia berkatq "Ibnu Jarir berhenfi (tidak berkomentar) pada ayat, 'Demi
malailcat-malailat yang diutus untuk membavua lcebailun', kemudian pada ayat'Dan
(Malailut-malaikat) yang terbang dengan lcencangnya' ia berpendapat bahwa
maksudnya adalatr angin, sebagaimana yatg dikatakan Ibnu Mas'ud dan orang-orang
yang mengikutinya."

tut- Ahlum 19: 153. Dan setelatrnya disebutlon: $elngaimana firman Allah, "/alz
dia meniuplrant atas lcamu angin taupan ' (Qs. Al Israa' [7]: 69).

tN- Jami' 29: l42.Ia juga meriwayatkannf dgt Khallad bin Aslam dari An-
Nadhr bin Syrmail dari Al Mas'udi. Dan juga dari Ibnu Humaid dui Mihran dari Su$nan

dari Satamatr dari Muslim dari Abu Al 'Abidain. Dan juga dari Abu Kuraib dari Waki'
dari Sufian dari Salamatr dari Muslim.

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalanAd-Dun 6:303; dan dari 'Abd bin Humaid,
Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 321 dari Ats-Tsauri dari Salamah

dari Muslim.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya darinya dalam Az-fud 8: 445 dengan redalsi yang

sama. [a menarrbahkam, "Yaitu angln ].ang dikirimkan Allah dari kedua tangan-Nya
yang penuh rahrna! yaitu mcnebarkan awan tmtuk hujan. Ia juga meriwayatkann)'a dari

Mujahid.

Tfsirlbnulvfrrs'ud



{ @ tX ;t fr g fi #du@6i9ifty
(Dan lMalail<n rnaloil<at] yffig fl1a;1nbedal<frrJ [arr6a ydrrg''- 

h;k dmr yangb"rhltii^g^ *ielas4elastrya, dan

lMatailrvrrt nrr/raiknt] yans nenymrpdl<frrr waltyu, untl.tk

merclak alasan alason dtatt nrlntberi puingatanl

i (Qs. Al Mursalaat:4'61

t24r- Ibnu Katsir: rirman-Nya ti itl @ 6 ,.iii:i$@ $'*FE
@ t r, [Malaikat'mataikatJ yang membedakan [antara yang

hak dan yang bathilJ dengan seielas-jelasnya, dan [Malaikat-
malailratJ yang menyampaikan wahyt, untuk menolak' alasan-

alasan atau membert peringatan) maksudnya adalah, para

malaikat.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan

lain-lainnyal.(tzlr)

tfr;itt@ #$g';ia@ ysf 4k'rifiY
{@'uiSii$t$:i@t

(Bul<anl<oh k;ornli menciptalvr.lril<mw dori dr yortJg hhw?

Kerrudian l<rrrrri letal&cn ilia ilalan tcnt\ot y mng krrkrrh

[rahiml, smQai walctu yang diteaad<on- I-alulorini
tenattrrrr. Iberftilsy al, mal<a l<olml'ldh sebaik'baik y orrg

menrlrralliqrrt) (Qs. Al Mtrsalaat 20'231

'u'- Ta6sir 8: 321. As-Suyr1ri me,lrgutipnya ddam Ail'Drn 6: 303 yang tqmuat

dalam atsar-atsar selanjumya dari 'AM bin Humai4 Ibmu Jarir, IbTru Al Mrmdzir dan

Ib,nu Abu Hatim dari jalur Abu Al 'Abidain bahwa ia bcrtanya kepsda Ibnu Mas'ud ...
,,Dan (Malailrat-mataitut) yang membefulun (qntam yang hak daa yang balhil) dangan

sejelas-jelasnya" ia berkata, *sudah culup bagimu."

Tdsblbnulvlas'ud

-

-



1242' Al Qurttrubi: Yakni, kami menakdirkan oraog celaka dan orang
bahagia. Dia-lah sebaik-baik yang meirahdirkan.

Pemdapat iui diriw"p*an oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW.(rz2)

{@$fi';$ €(r{,}}ii;4 j1p
(Bukmrkahkornrirnmjadikmtr.ffi li[tenrpat]buku,mpul,

ordng. o6sng hildrp ilm ormtg. orarrg fltotil
(Qs. AI Mursalaat l77l: 25.26)

1243- Ath-Thabari: Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada
kami, ia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Muslim
dari Tadzan Abu Umar dari Ar-Rabi' bin Khutsaim2l2 dari
Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia menemukan seekor kutu rambut
di pakaiannya lalu menguburnya. Kernudian ia berkata (mernbaca

ayat): @ (rrr\ ,i;1 @ €6 #ii ,# 1i g"x"*h trami
menjadikan bumi [tempatJ berhtmpul. Orang-orang hidup dan
orang-orang mafiloztt)

{@ Fit);4.;;#t\
(Sesnnggul*yo nrr:alca iar nwlontarl<mtbunga @i vatrzson

ilsrJ sailnggli istr,no) (Qs. Al Mursalaat 1771: 32)

-'.!'- lh*a t9: 5E. Uhat srnah Al Hajj alat 5.

"2 Dalam manuslcrip asli discbutlsrt-iO"its"-. Ralatrya dimrbil dlrrt Taqrib At-
Tahdzib l:2.44.Pen-tahqiq-nyabcrlotC "Dalanr Al Khulashatr discbutksr: "lGaitsarn'
(Kha'lathah, Ya suhtn dn Tsa'fathah).tut- Jami'29: 145. Ia juglmeriwiptkannya dri Abu Kruaib dari Abu Muawiyatr
dui Muslim Al A'wr dri ?*rdzar..

As-Suyuthi mcngutipnp &rinya dalan Ail-Durr 6: 3M; dm dd Sa'id bin
Manshur, Ibrnu Abu Spibah (drJ,anAl Mushmnd), 'Abd bin Humaid Ibnu Al Mun&it
dim AI Baihaqi (dalam,Sraraz.nya) dcngm redaksi yang sarna.

?tdld,r. Ibulfios,ud



1244- As-Suyrthi: Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani (dalam Al Ausath)

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Tentang firman Allah: ,4
FV )6,(Melontalkan burnga api sebesar dan setinggi

istana), ia berkata, "sesungguhnya bunga api neraka tidak seperti

pohon darl gunung, akan tetapi sepgrti kota-kota dan benteng-

bentemg''(l2al)

{@<,;K71 WrElbY
(Darrapabiladil<rltal<snlnpodanwelca,"RulotlcJ.ah,niscoya

mqelco finak mnt t'ulrry'.") (Qs. Al Mtrsal aat 17 7lz 481

1245- Ath-Thabari: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

msnceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qaadah ... dari Ibnu Mas'ud, battwa ia melihat

seorang laki-lalci yang shalat tapi tidak ruku', s€memtara yang

lainnya menyeserkan kain sartrrgnya. Maka ia tertawa sehingga

mereka bertanya, "Apa lalg me,mbuat Anda tertawa?" Ia

menjawab, *Ada dua orang lald-lali yang mernbuatlru tertawa.

Orang pertama; Allah tidalc menerima shalatnya. Sedangkan yang

kedua Allah tidak akan melihatnya.n(tus)

'*- Ad-Duo 6: 304. Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 164.la
berkats, 'Yakni benteirg-bente,ng." Ibnu Katsir juga meriwayatkannya dalam At'Tafsir 8:

323.
Al Qurthubi meriwayatkann ya dalam Al Ahkam 19 I 6 I dengan redalst yang sama.
tus- Jami' 19: 150. As-suyuthi mengutipnya drinya dalam Ad'Darr 6: 305; dan

dari 'Abd bin Humaid dan Ib,nu Al Mnndzir yang t€rmuat dalam khabar yang lebih
panjang dari Qatadah.

TafsirlbnuMas'd



O SURAH ANI,NABA' O

@6e'fi;rrsriairi
(Danl<flnri arrunkm dmi awon air yangbanyak

teranah)(Qs. An,Naba' [78]: 14)

1246- As-Suyuthi: Syaf i, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu
' Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, Al Kharaithib dan Al Baihaqi

(dalam Sunan-nya) meriwayatkan dari ibnu Mas,ud, tentang
firman Allah swr, @ (l+ ,.( 9:4;51 i 6iti (Dan tcami

tuntnkan dari awan air yang banyak tercurah) ia berkata, ..Allah

mengirim awan yang membawa air dari langit, kemudian
dijalankan oleh awan lalu turunlah hujan sebagaimana air susu
yang menetes. Air yang turun dari langit seperti air yang menetes

dari mulut onta, lalu air tersebut diatur oleh angin dan turun
terPisah-Pis.1 n(l 246)

6v1grtI@ ar;. J?;:G. :,y\

{@$is

tN- Ad-Durt6: 306. Lihat surah Al Hijr ayat 22.

Tatsir lbnulvlas'd



(Sesnngguhnya nsaho Jalwr,nrarn ifiL (padaryo) ada tenpat
pmgintai.LaEimetiaditenpatkcrtoVbaglarang-otdttg

yarJg melarnpmtibatas. Mel.":eliu tingal di dalarmya
bqabad-abail lanmya) (Qs. AnNaba' [78] z2l.Z3)

1247- Al Hakim: ... Abu Balj menceritakan kepada kami dari Amru bin

Maimun dari Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah, ffi-|'rrl
@ (Une*o tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya) ia

berkata, *Hiqb (abaO adalah 80 tahun.'{ruo

1248- Al Baghawi: As-Suddi meriwayatkan dari Murrah dari Abdullah,

ia berkata:

Seandainya peghuni neraka mengetahui bahwa mereka akan

tinggal di neraka Qamanya) seperti jumlah kerikil di dunia, tentu

mereka akan gembira. Dan seandainya penghuni surga

mengetahui bahwa mereka akan tinggal di surga Qamanya)

seperti jumlah kerikil di dunia, tentu mereka akan bersedih

6u6.(1248)

{ @V'.<{iG$siti)iiy
Panf,h.dri, lirztika rl.th darr Pma malaikaltbqdiribel:slwf-

shdfl (Qs. An,Naba' [78]: 38)

1249- Ath-Thabari: Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani menceritakan

kepada karni, ia berka'ta: Rawwad bin Al Jarah menceritakan

kepada kami dari Abu Hamzah dari Asy-Sya'bi dari Alqamah

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Ruh adalah seorang malaikat yang

berada di langit keempat; ia lebih besar dari langit dan gunung

. t247- Mustadrak 2: 512- Penerbit buku tersebut mencantumkan dalam footnotenya,
"Hadits ini ditambahkan dari At-Tallchish, kar€na itulah sanad-nya kurang." Adz-
Dzalrabi menilainy a s h ahih.

As-suyuthi mangutipnya drinya dalam Ad-Dun 6: 307 dan dari Sa'id bin Manshur.
tuE- Ma'alim7: 167.Lihat surah Al Baqarah ay$25.
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serta malaikat. Ia bertasbih kepada Allah setiap harinya 12.000

tasbih, lalu Allah menciptakan dari setiap tasbih seorang malaikat
yang akan datang pada hari kiamat dalam satu shaf

sendirian."(l2ae)

tile- Jami'3O: 15. Ibnu Katsir me,ngutipnya darinya dalarn At-Tafsf 8: 333. Ia
berkata, "Ini pendapat png surgat giarib sel<ali." As-Suyrthi juga mengutipnya darinya
dalan Ad-Dan 6: 309. Di dalanmya disebutkan, "Di langit ketujuh."

Al Baghawi meriwayatkann)ra dalam Al Ma'alim 7: 169, Al Qurthubi dalam Al
Ahlam 19: 184 dan Ar-Razi dalam Al Mafatih 8: 336 secararingkas.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-?ad 9: 12 dengan malcnanya secara

ringkas.
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O SURAII AI.I,NAAZfAAT O

{ @ q7 q4alo@6j, u;!r@6;'*f61-
(Demi [\[alnil<f,t lnalmil<mt] yans rnencabut [nyawa]

ilmgan l<rrras. DcrJ lMalailwt'malrdiltml y qny mmcabut

[nyiwa]dcnganlemah.l.enrbut.Dan[lvlalaik,,t.maloil<f,t]
yarJg tNmm dorilmgit deryan cePot)

(Qs. AnN aazi' aar. l7 972 l'3)

1250- Ath-Thabari: Ishaq bin Abu Israil menceritakan kepada kami, ia

berkata: An-Nafu bin syumail me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: syu'bah meirgabarkan kepada kami dari Sulaiman, ia

berkata: Aku meirdeirgar Abu Adh-Dhuha (menceritahan) dari

Masnrq dari Abdullah, @# *f|(Demi [Malaikat-malaikatJ
yang mencabut fuym,al dengan keras), ia berlata, "Para

malaikat.'(tm)

l25l- Al Qurthubi: Ibnru Mas'ud b€rkata, "Yang ia malcsud roh orang-

orangkafir,f'angmanamalaikatrnautmencabuhyadarijasad-
jasad mereka dari bawah setiap rambut dan setiap kuku serta

pangkal kedua telapak kaki, se,perti alat pennanggang )ang

hicabut dari bulu basah lalu dimasgkann lagi, kemudian dicabut

t6o- Jami' 30: I E. Ibnu Katsir meriwayatkannya drfrun Al'Tafsir 8: 325'
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lagr dan dimasukkan lagl: Demikianlah yang dilakukannya
terhadap orang-omng 1.6r. rr(l2sl)

1252- Ibnu Katsir: Adapun firman Allah: @ (S +LiA$ @o,
[Malaikat-malaikatJ yang tut'un dari langit dengon cepat),lbmr
Mas'ud berkata, 'Yaitu para malaikat .'412s2)

{@te,i#y
(D an [Mdloliknt,ln'aloril<d] y ong mendalwlui dengan

l<encand (Qs. An,Naazi,aat l?91: 4)

1253- Al Baghawi: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Malsudnya adalah,
roh orang-orang beriman yang minta bum-buru.kepada malaikat
(agar segera dicabut rohnya) karena rindu kepada Allah dan
karunia-Nya. Kegembiraan tampak terlihat dalam mata
mereka."(1253)

{@ n'Y:rt

{tt ,, "iti ,;6r.{riti;, 3,6-;t'yeifi'og

(Dmanaprtordng.oruJgyarJgtakutl<epadakebesmart
Tulwrvrya dan mmalwn diri df,rikrlingbwrrhawa

tztt- Ahlum 19: 188. Al Baghawi meriwayatkannya daram Ar Ma'alim 7: r70
dengan redaksi )Nang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya ddam Az-fud 9: 14 secara ringkas de,ngan redaksi,
'Malaikat akan mencabut (dengan keras) roh orang-orang kafir.',

As-suyrthi mengutipnya dalamAd-Dun 6: 3ll dari Ibnu Al Mundzir dur Ibnu Abu
Hatim secara ringkas beserta atsar berikutnya deirgan redaksi, 'Malaikat yang mencabut
(dengan lernbut) roh 'orang-orang beriman, hingga firman Allah, ,,io, (Malaikat-
malailat) Wng turun clari langit dengan cepat.,'

'-"- Tafsir 8: 235. As-Suyuthi mengufipnya dalam Ad-Durr 6: 3ll yang tsrmuat
dalun ats ar sebel urmrva.

t253- Ma'attm li tlo,Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-zad 9: 17 dengan
redaksi yang sama.

Al Qurttrubi meriwayatkannya dalamAl Ahlum 19:191 dangan redaksi yang sama.
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nafs,,ny a, Mal<a sesungguhny a sytngalah tr,npat
tinggal[rJyo]) (Qs. An-Naazi'nt l79lz 40.41)

1254- Al Qurthubi: Abdullatr bin Mas'ud berkata, "Kalian hidup di

?tnlndn kebenararl menuntm hawa nafsu, dan akan datang masa

. dimana hawa nafsu menuntun kebenaran. Kita berlindung kepada

Allah agar jangan sampai men€rnukan masa tersebuln(l2sa)

tu-Alrlcan 19:206.

Wsb/ft,nulvlds'ud Gl



o SURAH'ABASA O
' ***

O SURA}I AT,TAICIIIR O

{ @ 4 ;1.i!@ gi;;,fi $LiY
(Dan apabilabayi.bayi puenfuimr yarlg diluhn hidup.

hidup ditmrya" lcarena ilosa apal<ah dia difurlruh)
(Qs. At-Takwiir [81]: 8,9)

1255- Abu Daud: Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu
Abu Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku

menceritakan kepadaku dari 'Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda: trir ,J 'aS1, tJlrt iU.t1r (ong mengubur hidup-hidup
dan yang dihtbur hidup-hidup masuk neraka). '

Yahya berkata: ayahku berkata: Abu Ishaq menceritakan

kepadaku bahwa 'Amir menceritakan hadits ini kepadanya dari
'Alqamah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW.(r25,

{@J<iiltrir@ #4,1*y
(Sunggph, Aku ber:xmpah ilmgan binung.bintang, y ang

bereilm d,anterbenmn) (Qs. At,Takwiir [8U: 1,5.L6)

""- Sunan-nya 2: lll.Ibnu Katsir mengutipnya darinya ddam At-Tqfsir 5: 56
pada surah Al Israa' ayat 15.
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1256- Ath-Thabari: Ibnu Basysyar meirceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya memceritakan kepada kami dari su$pn dari Abu

Ishaq dari Abu Maisarah dari Abdullah:

Tentang firman Allah: @ "33f t(A gons beredar dan

terbenam),ia bcrkata, "$apt li6.'02s5)

{@ g-"r"r.#e'i6\
(Du, dia lvhthmnmadl bul,;orrJlah otortg yangbakhil lun'lt.tk

mennangl<mt yang glwib) (Qs. At'Taftwiir [8U: 24)

1256- Jami, 30: 4E. Ia juga meriwayatkannya dari Al Hasan bin 'Arafah dari

Husyaim bin Basyir dari Zakariya bin Abu Zaidah dri Abu Ishaq As-Sabiri dari Abu

Maisaralr bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya' "Apa yang dimaksud Yang berefur

dan terbenamT" Ia menjawab, *Sapi liar." Katanya melanjutkan: Maka ia berkata, "Aku
jugaberpeirdryatdemikian.,'Iajugameriwayatkann},adariAbuKuraibdariWaki'dari
S,ify- irri eLu Ishaq dari AbuMaisarah bahwa ia meiranyakan tentring artinya kepada

Abddah. Lalu ia menyebutlon dengan redaksi yang sama. Dan juga dari Ibnu Humaid

dari Mihran dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Arnru bin Syurahbil bahwa Ibnu Mas'ud

bertanya kepadanya, dengan redaksi yang sarna.

ai gatcim meriwayatkannya dalam Al Mtutadrak 2: 516 dari Abdullah bin

Muhannnad bin Ishaq et fO,,r"'i (di Mektcah) dari Abu Yatrya bin Abu Munah dari

Badl bin Al Muhabbii dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Abu Ishaq dari Abu Maisarah

seperti riwayat aslinya. Al Hakirn menllainya shahih dan diperkuat oleh Adz-Dzahabi.' 
As-suyuthi mengutipnya dari keduanya ddam Ad-Durr 6: 320; dm dari

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Al Firyabi, Ibnu sa'd, tAbd bin Humaid, Ibnu Abu

Hatim, Ibnu Al Mundzir dan Attr-Thabarani dari berbagai jalur dengan riwayat aslinya'

Al Baghawi juga meriwayatkann)'a dalam Al Ma'alim 7: 178 dari Al A'masy dari

Ibrahim dari Abdullah.
Ar-Razi juga meriwayatkannya Mlarn Al Mafatih 8:366 deirgan redaksi yang sama,

dan lb,nu Al Jauzi drJ,arn Az-Zad 8: 42.

Al Qurthubi meriwaptkannyt dalam Al Ahtam 19:325 dari Huspim dari Zakariya

dari Abu Ishaq dari Anrg bin Sytrahbil batrwa Ibrnu Mas'ud bertanya kcpadanya'

de,lrgan redaksi ),ang sama.
-Ibmu lgtsii meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 359 dari Al A'masy dari Ibrahim

dari Abdullatr dengan riwayat aslinya. Ia juga meriwayatlonnya dari Ats-Tsauri dari Abu

Ishaq dari Abu Maisarah bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya. Ia juga

meriwayatkannya dari Yuus bin Abu Ishaq dari ayahnya.

TafsblbuMas'ud



1257- As-Suyrthi: Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid; Ibnu AI
Mundzir dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud bahwa ia
membacuny^, ;fu ,;il ,1" ,'$ 6i Ia berkata, ..Beliau tidak
dituduh dusta atas' ipa yung dibawanya, dan juga tidak bakhil
(untuk menyampaikan) apa yang diberikan kepadanya .n(1257)

tzt'- Ad-Dtrr 6: 322. Az-Zamakhsyari meriwayatkan qira.ah-nya dalam Al
Kasysyaf 4: l9l dengan redaksi, "Dalam mushaf Abdullah disebutkan dengan zha'."
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C SURAH AL INFITHAAR O

{@rAi51ic#,.r+y
(Malrr tiap.tiap iiwa al<$r rnengetalwi @a yang telah

diwal<nrr dmr ymry dilalail<onnya)
(Qs. Al Inftthaar [82]: 5)

1258- As-suyuthi: Ibnu Al Mubarak (dalam Az-Zuhd), 'Abd bin
Humaid dan Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Tentang firman Allah: @ gA; t:i$ # ,>1$ (Maka ttap-

tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang

dilalaiknnnya), ia berkata, "Amal kebaikan yang dikerjakannya

dan sunatr yang baik yang ditangguhkannya dan diamalkan

setelahnya. Orang ini akan memperoleh pahala seperti orang yang

mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.

Atau ia mempelopori sunnah png buruk yang dikerjakan

sesudahnya, maka ia akan memperoleh dosa seperti orang yang

mengamalkannya tanpa mengurangt dosa-dosa mereka sedikit
pun.''(1258)

"t'- Ad-Dto 6:322. Lihat surah Al Qiyamah ayat 13.
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E SURATI AL MUTHAFTIFIN O

l25g- Ibnu Al Jauzi: Makkiyyah.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Adh-Dhahhak (dan
lain-lainnYa).(l2se)

6lr@

{@'w6q)Jviifi.ii.@*
(Ke c elal<aa* b e s mlah b agi or ang - or cmg y d^tg cur arlg I y aitu]
orumg'orar.g yang apahila rnerwrima talraran dmi orang lain
mercl<a rninta dipauthi, dan apabila mqel<a menal<mit*,
menimbqng unf,,,tk arang lain, merel<a mengwangi, tidnklah
otddtg.sysng itu mmymrglca, bahwa se$.nggul*ya merel<a

al<mr dibmgkitl<mt, padf, suahthari yangbesm, [yaitu,] hmi
[ketil<a] marusiabqdiri marghadap Tuhan semesta aram)

(Qs. Al Muthafffffin t83l 1.6)

1260' Ath-Thabari: Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Dhirar dari
Abdullah (Al Muktib dari seorang laki-laki dari Abdullah), ia

"t'- 7ad g,5l . Al euillrubi meriwayatkann ya dalam Al Ahkam 19: z4E. raberkata,
"Surah ini Madaniyah me,lrurut pendapat Al Hasan dan llsimah.,'
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mengatalqd: Seorang laki,-taki beltanya kepadanya; "Wahai Abu

Abdurrahmam, or:mgnorang Madinah mgnakar timbangan secara

sempurna (penuh)." Ia berkata, "Apa yang menghalangi mereka

untuk menakar timbangan secara penuh? sedang Allah telah

berfirman: @ Gf[ i{2 1xu"to*oan besarlah blg: 
2r.1"s:,

orans y*s lu*"ii r"*pui ayat @ 'W$\ S) .i6, ifr ii
([YaituJ hari [ketikal manusia berdiri menghadap Tuhan semesta

abm?)n026pD

126l- Ath-Thabari: Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan

kepadaku, ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Al

A'masy dari Al Minhal bin Amru dari Abdullatr bin Mas'ud:

rentang firman Allah: @ ajfii 3) ,i€f ifr;i- [YaituJ hari

fl(etikal manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?): la

berkata, "Mereka berdiam diri selama 40 tahun dengan

mendongakkan kepala ke langit tanpa ada seorang pun yang

mengajak bicara kepada mereka. Dan dalam kondisi demikian

keringat membasahi orang yang baik dan orang yang

dtrrhaft3."(1261)

{ @ "tv,i',.+@F rF',# ui,fr Y
(Merela diberi mirwn dmil<hanwr rntmi yorttg dilak

[tempatrryd], LaWa adalahl<esturi; dmt unhtk yot g

t26o- Jamil 30: 57-58. Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At'Tafsir 8: 368.

Antara dta sanad diriwayat}an darinya, dan dengan kata ini sanad mer$adi semPuma.
t26t- Jutt" 30: 59. Ia berkata, "Kemudian ia me,nyebutkan haditmya de'ngan

redaksinya yang panjang." Hadits ini telah di+akhnj sebelurnnya pada surah Al Qalam
ayat 42. Ia juga mengulangnya disini dari Abu Kuraib dari Abu Bakar dari Al A'masy
dari Al Minhal dari Qais. Ia bakata, *Abdullah menuturlcan hadits di dekat Umar . . .."

Ibnu Katsir meriwayatkannya disini dalam At-Tafsir 8:370 secara ringkas, dan Ar-
Razi dalam l/ Mafatih 8: 378 dengan redaksi, *Mereka b€rdiam diri selama 40 tahun lalu
diajak bicara."

As-suyuthi meriwayatkannya dalam Ad-Durr 6: 324 larrya menyandarkan kepada

omng yang memgeluarkannya dengan redalcsi seperti riwapt Ar-Razi. Lihat surah Yunus

ayat 30 dan Al Qalam ayat42.
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drlrrdlkian iat hendalury a ot ctrg Drdontfu"lonrfu)
(Qs. Al Muthaffiftin [83J: 25.26)

1262- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Walci' menceritakan kepada kami dari AI A'masy dari Abdullah
' bin Murrah dari Masnrq dari Abdullah, ia berkata, ,,Ar-Rahiq
' 

adalah111r.roo.r(1262)

1263- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abdullatr
bin Murrah dari Masruq dari Abdullah: ,;X, (yang dilak

[tempatnyaJ), ia berkata, "Yang dicampur." b l:E (Labtya
adalah kesturi), ia berkata, "Rasa dan aromanya.n(1263)

1264- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata:
Mihran menceritakan kepada karni dari Sufian dari Asy'ats bin
Abu Asy-Sya'tsa' dari Yazid bin Muawiyah dan Alqamah dari
Abdullah bin Mas'ud, tU: ,:^r4 (Lahya adalah kesturi), ia
berkata, "Bukan laknla, tapi campurannya .n(1264)

tx'- Jami' 30 67. As-Suyrthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 328 dari Sa,id bin
Manshur, Hannad, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Abu syaibah, Ibrnu Al Mundzir dan Al Baihaqi
(dalam Al Ba'ts).

Ibnu Katsir meriwayatkannyadalnnAt-Tafsir 8:374 dengan redaksi yang sama.t26!- Jami'30: 67. As-suyuthi mengutipnya dalarn Ait-Dun A: ZiA aut Ibnu Al
Mundzir.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 185. Di dalamnya disebutkan:
" Laletya" yakni, rasa terakhimyai' adalah kesturi."

AI Qurthubi jugameriwayatkannya dalamll Ahlcam 19:263.
As-Suyrthi juga mengutipnya dalun Ad-Durr 6: 328 yang termuat dalam atsar

sebelunrrya.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-7ad 9: 58.Ia berkata, .yang dicampur."
Ar-Razi juga meriwayatkannya dalam Al Mafatih 8: 383. Ia berkata: Al Wahidi

b€rkata" "Itu bukan tafsir, karena lak tafsimya bukan carnpuran."
'zil- Jami'30: 67. Ia juga meriwayatkannya dui Ibnu Basysyu dari yahya bin

Sa'id dan Abdunatrman dari sufyan dari Asy'ats bin sulaim dari yazid bin Muawiyah
dari Alqamah dari Abdullah bin Masrud, "Lalorya adalah lesturi,,i Ia berkata, .,yang

dimaksud bukan lak biasa. Tidal&ah kalian mend€ngar p€rempuan yang mengatakan,
Minyak wangi ini yang campurannya kesturi'?"

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Musta&ak 2: 517 dari Abu Bakar Asy-Syaf i
dari Ishaq bin Al Hasan dari Abu Hudzaifah dari su&an dari Asy'ats bin Abu Asy-
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{@ 6;ifiv5A6@;ru:Ai;Y
(Dan carrpwanl&mwr rrnuni itu ddalah dmi tamitn,

fyaiafi mata oir yang mirntm dmipadonyd ordtg'olqng
y orng dinelor;l<ilrJ kg\adt Allah)

(Qs. Al Mu.6affrffjn [83J: 27'281

1265- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritalcan kepada kami, ia berkata:

wald, mencEritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abdullah

bin Murrah dari Masnrq dari Abdullah: Tentang firman Allah: g2

p;3 6aoUh dari tasnim) maksudnya adalah, *Mata air di surga

yang dicampur untuk ormg-oftmg golongan kanan dan akan

diminum orang-orang png didekatkan kepada Allah.D0265)

Sya'tsa' dari Zaid bin Muawiyah dari Alqamah bin Qais dari Abdullsh bin Mas'ud

seperti redaksi aslinya. Ia me,nilainya shahih dan diperkuat oleh A&-Dzahabi.

As-suyuthi mengrrtipnya drinya dalam Ad-Dun 6:328; dur dari Al Firyabi, Ath-

Thabarani dan Al Baihaqi dengan redaksi yang sams' Di dalannya disebutkan,

"Tidal<kah kamu melihat salah seorurg isterimu menga:takan, "Campurannya minyak

wangi ini dan itu?"
et quttlruUi meriwayatlonn)'a dalarn Al Ahkam 19:.263-264 dari Ibnu Al Mubarak

dan Ibnu Wahb. Redalcinya riwayat Ibnu Wahb dari Abdullatr bin Mas'ud. Setelatrnya

disebutkan, "Minuman putih seperti perak untuk melak minuman teralhir mereka.

Seandainya salah seorang penduduk bumi mernasukkan tangannya di dalarmrya, maka

tidak satu pun makhluk yang memiliki roh kecuali ia akan merasakan aroma wanginya."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-kd 9: 59 secara ringkas dengan redaksi,

"Campurannya adalatr misik."
Ibnu Katsir meriwayatkannya ddam At-Tafsir 8: 37 4..
t 65- Jami,30: 69. Ia juga meriwayatkannya dari Ibaru Basysyar dari Abdunahman

dari suffan dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah de,ngan redaksi yang sama.

el baghawi meriwayatkannya dalam lt Ma'alim 7: 185 deirgan redaksi yang sam4

Al Qurthubi dalam Al Ahtam 19:264 dengan redaksi yang sama, dan Ibnu Katsir dalam

At-Tafsir 8: 375 dengan redaksi )'ang sama.

As-suyuthi margutipnya ddam Ad-Durr 6: 328 dari Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al
Mubarah Sa'idbin Manshur, Hannad, 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu

Hatim dengan redaksi Yang sama.
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C SURAH AL INSYTQAAQ O

{@ ii""1ii$\
(Dm, apabilahffrri iliratd,"an) (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 3)

1266- Al Qurthubi: Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, ,,Luasnya

ditambah sebagai tempat penyidangan makhluk-makhluk, hingga
tidak seorang pun makhluk kecuali di depan telapak kakinya ada
makhluk lain karena banyaknya makhluk pada saat i1o.rr(1266)

(Mat', r"*rr*J calwyamuah
ihi waku smia) (Qs. Al Irrsyrqaaq t84]:16)

1267' Ibnu Al Jauzi Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasurullah sAw
bahwa beliau bersabda, "syafaq adalah cahaya merah (di waktu
senja)."

Ini merupakan pendapat Umar dan Ibnu Mas,ud (dan selain
keduanYa).(lz6z)

t26- Ahkam 19:268.

'*'- Z,ad 9: 65-66. Al Q.rthubi meriwayatkannya dalam Al Ahkam 19:372-373
dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud (dan selain keduanp).
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(Senrnggzhny alcmrw nwlalui tinpl.61t deni tingl'p1t [dalun
kehidupan]) (Qs. Al Insyrqaae [84]: 19)

1268- Ath-Thabari: (Ibnu Humaid menceritakan kepada kami), Miltrall

menceritakan kepada kami dari

Murrah dari Ibnu Mas'ud, btrhwa

Ia berkata,'Yaitu langl1."tt zo31

1269- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami? ia betkata:

waki, mertceritalcan kepada kami dari Israil dari Jabir dari 'Amir

dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata, "Langit di atas

langit'''(126e)

tffi- Jami' 30: 79. Antara dua tanda lcururg adalah tambahan' Ia juga

meriwayatkanya qiraatr-nya 30: 78.

Al Qurttrubi meriwayatkannya dalam Al Ahkatt 19:.276, dan Ib,nu Katsir dalam lr-
Tafsir 8:381.

As-Suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 330 yang termuat dalam atsar

berikutnya dari 'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Al Hakirn (dalam Al Kuna), Ibnu

Mandalr (dalam Gharaib Syt'bah),Ibnu Mardawaih dan Ath-Thabarani.

Ibnu A1 Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 9: 67: (6ry') dengan ya' dm ba'

yang dibaca nashab ffathah).- tAtt -Thabari juga meriwayatlon malnanya dalut Al Jarni' 30: 79 dar1 Ibnu Al

Mutsanna dari Muhanrnad bin Ja'far dari Abu Az'7aqa'Al Hamdani -bukan Abu Az-

Zarqa' yatgmeriwayatkan hadits tentang mengusap kedua kaos kakilulil dari Murah
Al Ha;dani dari Abdullah. D{in juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Sufyan dari Al
A'masy dari Ibrahim dari Abdullah.

ei uatim meriwayatkumya ddam Al Mustadrakz: 518 dari Abu AI Hasan Ali bin

Muhammad Al Qurasyi (di Kufah) dari Al Hasan bin Ali bin 'Affan Al 'Amiri dari Al
Hasan bin 'Athiyyatr dari Hamzah bin Habib dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah

dari Abdullalr. Ia menilainya shahih. Adz-Dzahabi berkatq "Keduanya tidakme*talhrii
satu pun hadits riwayat Al Hasan. Ia seorang perawi yang dha'if." Lihat atsa-atsar

berikuhva.

"6- Ja i'30:79.Ibnu Al Jauzi meriwayatkmnya dalam Az'Zad 9:67 dengan

redaksi, "Langit setelah langt."
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalamAt'Tafsir 8: 381.
As-suyuthi me,ngutipnya da/rtm Ad-Dun 6: 330 beserta bacaan sebelunnya.

Ar-Ra2i menyebutkan makna ini dalamAl Mafotih 8: 391 dengan redalsi, "Artinya
adalah: Wahai Muhanunad kannr akan menaiki langit tingkat derni tingkat." Allah SWT

berfirman, ,,Yang telah manciptakan tuiuh langit berlapis-lapis." (Qs. Al Mulk [67]: 3).

{@# G€L"isiy

Su$an dari Abu Farwah dari

ia membacanya nashab tif,ft

Tafsblbwl\ilas'ud



'q*rr#

1270' Ath-Thabari: Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan
kepadaku, ia berkata: Afhku menceritalon kepadaku dari
ayahnya dari kakeknya dari Al A'masy dari Ibrahim, ia
mengatalcan: Abdullah membaca huruf inif 4L ',f W 'gt{, U
berkata, "Langit, kondisi setelah kondisi'dan tenrpat setelah
temPat 3(1270)

l27l- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waki' menceritakan kepada kami dari Al A,masy dari Ibratrim
dari Abdullah, ia berkata, "Yaitu langit, waman)ra benrbatr
setelah wama (lain1.'(tzzll

1272- Ath-Thabari: Ali bin sa'id Al Kindi menceritakan kepadalnr, ia
berkata: Ali bin Ghurab menceritakan k€pada kami dari Al
A'masy dari Ibrahim dari Abdullah: Tentang firman Allah: 'gA
gb'e @ g"*nsgutnya kamu melalui tingkat aefi ing;ot
iaoU^ kehidupanJ) ia berkata, ..yaitu langt; bernarna debu,
bcrwarna merah dan teftclah.nQtn)

1273- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata:
Mihran menceritakan kepada karni dari su$an dari eais bin
Wahb dari Murrah dari Ibnu Mas'ud:

Anah SWT telah mclalcukan dcrnikian pada malam Isra'. Pcnd4at ini diriwayatkan dui
Ibrnu Abbas dan Ib,nu Mas'ud.tm- .lami' 30: 79.Ib,nu Katsir mcngrrtipnya ddrrrrt At-Tafsirg: 3g2 &ri N Bazs
dari jalur Jabir Al Ja'fi dari Asy-sya'bi dri Atqamatr dri lb,nu Mas'ud "&stotguhnya
lany yelalui tingkat demi tingkat (dalarn blidupot): watrai rrauhurrnail gini
kondisi sctclatr kondisi.

As-Suyrthi mcngutipnya &lunld-Dun 6: 330 dri Al Bazze.
Ar-Razi mcnyebutkan nralsp ini dalsn tl Malatih 8: 391, dar Al eurthubi &lam

Al Ar.kail 19:276 dri lb,ratrim dri Abdullalr. Lihatstsr-atsrbcntutrp.W Jo i'30: 7$80. Lihat dua atsrbcrilcubryatm- Jami' 30:79.Ia juga meriwayckm d--gm rEdalsi )rang sdna dri Abu As-
sa'ib dari Abu Muawilah dtri Al A'masy dari lb,rahim d-gm redaksi, ."r€rbclslt
kemudian memcratr kernudiur pecah."

_ As'suyuthi mcngutipnya drinya dalan Ad-Dun 6: 330; dm dari Abdurrazzaq,
sa'id.bin Mmshur, Al Firyabi, Ibnu Abu Hatim, 'Abd bin Hurnaid lb,nu Al Mundzii,
Ibnu Mardawaih, Al Hakim dan Al Baihaqr (ddarn Al Ba'ts) dcngan redaksi, .?ecah
kcmudim tcrbclah kernudiam mem€trah."

IbnuKalsir mcriwqntkan dcngm redalci )rang s.ma dalarnAt-Tafsir 8: 382 dari Al
A'masy dri Ibrahim dangan r€daksi, '?cah kemudim memcrah liernudian menjadi
wrna Qain) saclah wuna Qain).

Tdshlbwlvlas,ud



Tentang firman Allah: ,i: * W'gt (Sesungguhnya kamu

melalui tingkat demi tkgt@t [dalam tcehidupan]): Ia berkata,

"Yaitu langit; berwarna debu, berwarna merah dan terbelah .n(1273\

"R- Jami' 30:79.Ibmu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 282 dari Ats-
Tsauri dari Qais bin Wahb dai Munalt.

Al Qurtlrubi meriwayatkan dengan redaksi yang sama dalam Al Ahkam 19:276 d36i

Ibrahim dari Abdullah deirgur redaksi, 'Menjadi merdr mawar seperti ftilapan) minyak
dan seperti luluhan perak"

As-suyuthi mengutipnyadalamAd'Dun 6: 33G331 dari 'Abdbin Humaid,Ibnu Al
Mundzir dan Al Baihaqi dar'i Ibnu Mas'ud ia berlots, "Langit menjadi berwama wami
seperti luluhan perals, menjadi merah mawar seperti ftilapan) minyalq menjadi lunak lalu
tebelah dan berubatr dari satu kondisi ke kondisi lainnya"'

Ar-Razi menyebutkan makna ini dalam Al Mafatih 8: 391 dan Ibnu Al Jauzi dalam

Az-hd9:67.



&!r#.ggi,"

O SURAH AL BURUUI O

{@5,;i$fi"bLy
(Y ang [tersimpanl dalarn Lauh Mahfuzh)

(Qs. Al Btruuj [85J: 12)

1274' Al Hakim: Muhammad bin Shalih bin Hani. menceritalgn kepada
kami, As-Surri bin Khuzaimah menceritalcan kepada kami, Musa
bin Ismail menceritalcan kepada kami, Hammad bin salamah
menceritakan kepada karni dari Atha. dari ,Arfajah dari Abdullah
bin Mas'ud ia berkata, ,,easam (sumpah): @ e#i *$ -fiV
(Deni largtt ygnq-memrynyai gugusan bintang) @s. Al Buruuj
[8s]: t) @ jrii + Af, iy {snursxrhnya adzab Tuhanmu
benar-benar keras.) sampai akhir ayat.,(127a)

'!|aF'

r'70- Musta&ak 2: 5l9.Ia menilainya shahihdan diperkuat oleh A&-Dzatrabi.
As-Suyrthi mengufipnya darinya darun ad-Dun 6: 33s33s dan dari Ibnu AlMrm&ir dengan redalcsi: Sumpatr "Demi langit- yang menpunyai srr*o, bintang!,

:ry tyat ."Dan yang menyaksilun aan yof aisaksitor., 1qr.'ef Eriruj [g5]: 3),'ia
b€d*ta, "Ini adalah sumpatr untuk ayat, ,,sesingguhnya oait r"nii^u bernr-benar
&eras' saonpai teraldrir."

Ar-Razi meriwayatkan nrakna ini dal anl/,l Mafatih E: 395.
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T SURAII ATH,THAARIQ C
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t

l
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O SURAII AL n^'LAA O

1275- Ibnu Katsir: Diriwayatkan bahwa Rasululla}r SAW membaca

dalam shalat witir: i!(i( 43 A d $ucilrunla! yya Tuhanmu

yang Maha Tinggi)(Qs. Al A'laa=187p an <:i+Aii C1i'3
(Katakanlah,"Haiorang-oranskafir)(Qs'AlKaafiruun[109])

d* 
"A 

$ ; ii (xoro*onlah: "Dia-lah Allah' vang Maln

Esa) (Qs. Al Ikhlaash Ul2l)'
Demikianlah hadits ini diriwayatkan dari jalur Jabir dan Abdullah

bin Mas'ud (dan lain-lafumYa)'027t

1276- Al Qu(hubi: Diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Mas'ud

(danselainkeduanya):Bahwamerekaapabilamembukabacaan

'nt- Ta1sir 8: 4oo.

Irrrfsirlbnulvlas'uil ryoiil

{GDP<iii-6?i6\
(Sucilconl ah nama Tuhanrw y orrg Maha Tinggi)' 

(Qs. Al A'laa [8?]: 1)



#

surah ini, mereka mengatakan, "Subhana Rabbiyal A'\a." Y=atena

melaksanakan perintah-Nya dalam mernulainya.(1276)

{@d$'l$ty
(D mr Konli, alqr mentbqi l<mw torfik lrr- jalan y aW

rudah) (Qs. Al A'laa [87]: S)

1277- Ar-Razi: Ibnu Mas'ud berkata, "Maksud ,Jalan yang mudah,

adalah surga.r(1277)

{@ Js.i;lf',@&;;$'iy
( S esznggzl*y o b atmamglah orung y dng mart q sihl<frrJ diri
[dengarrbqimm]. Dart dia ingat nclnutTulwmya,lalu dia

sanbahyang) (Qs. Al A'laa [87]: L4.L5)

1278- As-Suyuthi: 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan
Ibnu Abu Hatim mengeluarkan dari jalur Abu Al Ahwash dari
Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian
hendak menunaikan shalat, tidak apa-apa ia bersedekah, karena
Anah SWr berfirman, @ j.3 4;3 fl@ &; ; 3f i
(Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
[dengan berimanJ. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia
sembahYang).u(t2?8)

'2"- Ahlum 20: l4.Ia memilih mengikuti mereka dan meirafikan bahwa itu bacaan
Al Qu'an.

""- Ma|atih 8: 4ll. Ia berkata, "Artinya adalatr: Kami mernudatrkanmu untuk
melakukan amalan yang m€nyampaikan kepadanya (Surga)."

'"'"- Ad-Dun 6: 340. Yang diriwayatkan Ath-Thabari dalam Al Jami, 30:99-lO0
adalah dari Abu Al Ahwash 

-tanpa 
menyebut nama Ibnu Mas'ud-: Ia berkata,

"Barangsiapa yang mampu bersedekah sedikit, hendaklah ia melakukannya, kanudian
hendaklah ia berdiri lalu shalat." Di antara arti *Memberi sedikit" adalah memberi

Tatsir lbnuMas,ud



l27g- Al Baghawi: Ibnu Mas',ud berkata, "sernoga Allah menrberi

rahmat kepada oftmg yang bersedekahlalu shalat." Kemudian ia

menrbaca aYat irri-(I2?e)

1280- Al Qrrrthubi: Diriwayatkur dari Abdullatr, ia berkata,

,,Barangsiapa menrmaikan shalat tapi tidak menrbayar zakat,

maka tidak ada shalatbaginya (tidak diterima shalatnya)."(r2t0)

{ @ ti16 ?i;t$ @ tili 1#'rt i'i;i s\
(titapit<nrnl[orung'uangl'|afitl'rrrgn-ti!i\Y!Pp*

ai,iofi. Sedcni lcchilupa* ikht at ddalah lebih baik dmt

lebihltzlrat) (Qs. Al A'laa [87]:16'17)

l28l- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hamzahmenceritakan kepada kami dari 'Atha' dari 'Arfajah Ats-

Tsaqafi, ia berkata, ."Aku minta kepada Ibnu Mas'ud untuk

membacakan q} it$ "V 
';1 { (Suci*nnlah nama Tuhanmu

yang Maha Tinsgi).Ketika ia s#pai pada ayat: 
"tiJJl 

'o;;:; 
,.I.'

@ Uii (Tetapi kamu [orang-orang lrafir] memilih *ehidupan

ditawi.), ia berhenti membaca lalu berkata kepada sahabat-

sahabatnya. Ia berkata, "Kita mengUtamakan kehidupan dunia

sedikit haila (Lisan Al 'Arab).Ia juga meriwayatkm darinya, 'Apabill ada peminta-

;il d"t rg'kepada J; r*;; dari kaliur lalu ia hendak shalat, hendaklatt

memb€rikan- z"t"tny" menjelurg shalatnya, Ltt*l +-11"1' lWT berfirman'
;iirggutrryoberunaatgtahir*r,7*S^embqstlitan diri (ilenganberiman)' Dan dia

,"*, il;'Tuhawryo iau aia iembahyang." Karena itu barangiapa )ang mamPu

.iliUrit- zakat menjclurg shalatrya, hendaklah ia melakukannya."- - 
tUru I&tsir meriwayatlim r"adti-tt".ptirnya dalam At-Tafsir 8: 404 dari Abu Al

Ahwastr tanPa m€'n)'cbut nuna Ibnu Mas'ud''-' wit- rta,alim7:196. Az-Zamaklisyari meriwayatkannyadxlamAl Kasysyaf 4:2M

dengan redaksi )'ang suna- Di dalanm)'a disebutlran, "scseorurg" sebagai ganti dui

"scorutg laki-laki."' t8-Ahkam20:23.

Tafdrlbnulvlds'yil fEfl



atas alitrirat." Lalu orang-omng terdiam. Kemudian ia berkata
lagi, "Kita mengutamakan dunia karena kita melihat perhiasan
perempuannya, makanan dan minumannya, sedang akhirat
dijauhkan dari kita sehingga kita mernilih kehidupan yang
duniawi dan meninggalkan kehidup6 rrkhrawi.(!28l )

tz't- Jami'30: 100. Ibnu lGtsir mcngutipnya darinya ddam At-Tafsir g: 4O4 dm
As-suytrthi dalam Ad-Dun 6: 340. Dah dri Ibmu Al Mundzir, Ath-Thabarani dan Al
Baihaqi (dalun syu'ab Al Iman) dri 'Arfajah. Ia mcmanrbahkan: Ia bcrkata (membaca):
i,rj1 J dangan hurufya'.

Al Baghawi meriwayatkan dalunAl Ma'alim 7: 197 deirgan redarrsi yang sama dari

lerr"i*, Al Asyja'i. Ar-Razi juga meriwayatkan deirgan redaksi yang sama dalam At
Mafatih 8: 414, dan Al Qurthubi dalam Al Ahlwm 20: 23. Redaksi pertamanya adalah
bahwa ia mernbaca ayat ini lalu berkata, 'Tahukah kalian mengapa kita lebih memilih
kehidupan duia daripada kehidupan akhirat?'

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az-zad 9: 29 dengan redaksi )rang sama
secara ringkas.

Tllistr llllrulics,ud



O SURAII AL GHAASITTA}I O

{@'+c6( J,; @ UW @'^1* }r i r;i \
(Barryal, nntl<n padahmi iu ttmfu* terhirw. Bel<ertalbas

lagrl<ppayah*n. Memasttki a!2i yans sangat panas

[nerala]) (Qs. Al Ghaasyiyah l88l:2'4)

1782- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkat4 'Mereka menceburkan diri ke

neralca seperti onta yang menjatuhkm diri ke hmrpur.n(tzEZ)

'2o- Ma'alim7: 198.

Tafsirlbmt\las"ad, fi6i?l
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O SURAH AL FAIR O

{@ *6tr'fr@ i$;g:5@*cq;@r #6y
(Deni taiar. Dan malarn yang sepuluh. Dart yarry genap

dcrJ yang gonjil. Dan malambiloberlolu)
(Qs. Al Fajr [89] z l.4l

1283- As-Suyrthi: Ibnu Al Mundzirmengeluarkan dari Ibnu Mas'ud:

Bahwa ia membac" @ ,!l$1oeni Fajar) sampai /r-i,y1ttta
berlalu): Ia berkata, *Menrpakan sumpah utur @ ,CIV "U'St(Seszngguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi)" (Qs. Al Fajr

[89]: 14;{t2sr)

{ @ # a.;Jt1i@,u;(ji,s,G}i)
(Dont 

^rrnEir'awt 
ydrJg nemputyai pasak pailt( [tensra

y arrJg baffy akl . Y crrg befuuat sew eruang. w ewmg ilalarn
negeri) (Qs. Al Fajr [89J: 1O11) 

.

1284- Al Hakim: Abu Al Hasan Muhammad bin Ali bin Bakar AI 'Adl
menceritakan kepaaa kaild, Al Husain bin Al Fadhl menceritakan

'ut- Ad-Durt 6:347.

--



kepada kami, Sa'id bin Manshur Al Mal&i menceritakan kepada

kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitahukan ke,pada kami dari Tsabit Al Bannani dari Abu

Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud: Tentang firman Allah: ,t;1i r;
@ *g,iO 't;1 ,.ji@ (Yang mempunyai pasak-pasak [tentara
yang banyakJ, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri),ia

berkata, "Fir'aun memasang empat pasak untuk'isterinya lalu

meletakkan gerinda besar. di atas punggungnya hingga

tewas."(12&)

**#W#.Wmensdwasi)

1285- Al Hakim: Abu Al 'Abbas Qasim pin Al Qasim As-Sayyari

mengabarkan kepada kami, Ibratrim bin Hilal menceritakan

kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada

kami, Abu Hamzah memberitahukan kepada kami dari Al
A'masy dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Abdullah: @ ;f5
(Demi fajar): Ia berkata, "Merupakan sumpah." ,ClV "5, 

it
@ (Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi) fDari
belakang shirathl ada 3 jerrbatan: jernbatan yang di atasnya ada

amanah, jembatan yang di atasnya ada ratrim, dan jembatan yang

di atasnya ada Tuhan 'Azza Wa Jalla.QzEs)

tu- Mustadrakl:522-523.Iame,nilainya shahih dan diperlarat oleh Adz-Dzahabi.
As-suynthi meirgutipnya darinya ddnn Ad-Dttn 6: 347-348. Lihat suralr Shaad ayat

12.
t2t5- Musndrak2:523. Ia menilainyashahih dan diperkuat olch Adz-Dzahabi.

As-Suyr0ri mengutipnp drinya dallr,nAd-Durr 6: 348, dan dai Al Baihaqi (dalam

Al Asma' Wa Ash-Shifoat).

Tahh lbnub?os'u,i! t"idttl
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{@ '&,i5:d6y
(Dan padahmi iu dipulihatcan nsaka Jahmnttnr ...)

(Qs. Al Fajr [89J z 23)

1286' Muslim: umar bin Hafsh bin Ghiyats minceritakan kepada kami,
ayahku menceritakan kepada kami dari AI 'Ala' bin Khalid Al
Kahili dari s-yaqiq dari Atdullah, ia berkata, "Rasulullah sAW
bersabda, d]_tt* f,) ,F t l\ atl ort: , q )rt-';4h,) ,il-
W|* !)i (pada niri'i, i"ri*i Jahannam dipertihatkan. Ia
mempunyai 70.000 kendali, setiap kcndali ada 70.000 malailwt
Y ang m e n ar ikny a). u(128o

s!ahih-nya'4:2184. AMul Baqi berkata, "Hadits ini termasuk yang diralat
Ad-Daraquthni sesuai syarat Muslim. Ia berkata, .,Meriwayatkanrya seiara marfu'
merupakan suatu kesalahan. Ats-Tsauri, Marwan dan lain:lainnya meriwayatkanny" duri
Al 'Ala' bin Khalid sec,ara mauquf.,,

At-Tirmi&i meriwayatkannya daram shahih-nya lo: 4344 dari Abdullah bin
Abdurrahman dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats dengan redaksi yang sama. Abdullah
berkata, "Ats-Tsauri tidak meriwayatkann)rasecara *"rf",.Ia juga-meriwayatkannyb
dari Ibnu Humaid dari Abdul Malik bin umar dan Abu ,Amir eti,frai a.ri suryar, ai;
Al 'Ala'bin Khalid de,ngan sanad ini dengan redaksi yang sama tapitidakmarfu;.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Al Jami':o:lzQ dari Al Hasan bin ,Arafah
dari Marwan Al Fazari'dari AI 'Ala' bin Khalid secara mauquf Redalsi awalnya adalah,
"Jahannam diperlihatkan. Ia dikendalikan oleh 70.000 teiraai.., sedangkan redaksi
akhimya adalah, "Mereka menggiringnya.,'

As-suyuthi mengutipnya dari mereka daram Ad-Dun 6: 3s0; dan dari Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih dangan redaksi aslinya. Ia juga
mengutipnya dari Ibnu Abu syaibah, 'AM bin Humaid, At-Tinnidzi, Abdullah bin
Ahmad (dalam Zawaid Az-Zuhd) dan Ibnu Jarir secara mauquf dengan redaksi Ath-
Thabari.

. Ibnu Katsir juga mengutipnya dari mereka dalan At-Tafsir g: 421 dengan seluruh
riwayat merela. Ia juga mengutipnya 5: 197 pada surah Al l(ahfi ayat loo dari Muslim.

Ibnu AI Jauzi mengutipnya dalamlz-Zad9: l2l-122 darl Muslim.

- ^ _11 Qurthubi mengutipn),a dalam Al Ahtqm z0: 55 dari Muslim. Ia juga mengutipnya
19: 79 pada suratr Al Muddatstsir ayat 3l dru;i Ash-Shahih.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam l/ Ma'alim 7:20s dengmredaksi yang sama.
Ia menarnbahkan, "Ia marah dan mengeluarkan nafas panjang hingga sampaidi iebelah
kiri 'Arasy."

Al Hakim meriwayatkannya dalam l/ Mustadrak 4:595 dari Muhammad bin Shalih
bin Hami' dari As-Suni bin Khuzaimah dari Utsman bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya
dari Al 'Ala' bin lGalid seperti riwayat aslinya. Ia menilainya snaiitt. Adz-Dzahabi
berkata, "Akan tetapi Al 'Ala' divonis dha'if olehAbu Salamah-At-Trbrdr"ki.-

TafsblbmtMadud



C SI.'RAHALBAIAD C

{@ $ai;''iiw'ii'}
(senrngglrhny a l(ani teloh mmciptal<m narn,sia bqada

t-lornst sdh payahl (Qs. Al Balad [90]: 4)

1287- Ibnu Katsir: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan

selain keduanya): Yalmi, penuh ke'payahsn'(l2az)

{@ $ai'^tu,Y
(DanK<anfi tclahmenuniuld<artl<epanmvya&lriolmri

(Qs. Al Balad [90]: 10)

1288- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

waki, menceritakan kepada kami dari suffan dari 'Ashim dari

zin dari Abdullah: @ ,ifri ;g:-Ct (Dan Kami telah

menunjukkan kcpadanya dua ialan) ia berkata, *Kebaikan dan

kebunrkan.'(1280

,rrr- Taqsir 8:425. As-Suytrthi nrengirtipnya 6p;mAil-Dun 6:252 dari Al F"iryabi,

Sa'id bin i,fanshur, Ib,nu Al Mundzir dan Ib,nu Abu Hatim dari Ibrahim. Ia

menvanskanva dari Abdullah.'ruL t[*r,30: l27.Ia juga meriwayatkannya dari Ibnu Humaid dari Mihran dari

Sufpn dari tAshim. Oan juga dari Ib,nu Basysyar dari Abdurahman dari Sufyan; dari

fUnu Uumaia dali Hikam-dri 'Irnan; scmuanya dg'i 'Ashim. Dan juga dari Ibnu Al

ffirlb,.lvras'ud ' ' ffil



o SURAH ASY.SYAI,IS O
t*'* i

o SURAH AL.LAIL c
1289- Al Qurthubi: Surah ini turunberkenaan dengan Abu Bakar.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas (dan

selain keduanyal.(l zae)

{ @.ra"fi:,
(Deri molonrl a[abilo mer'u@i [calwya sians] d.an siong

opabilf, terorJg barduang Dan penciptaanlaki.laki ilfrrt
puernpmn Seszngguhny o usalw l@nw flwrumg bqbeila.

bedo) (Qs. Al,Lail: l9OZh l.4l

Mutsanna dari Hisyam bin Abdul Malik dari S1u'batr dri 'Ashim dari Abu Wail dari
AMullah.

Al Halcim meriwayatkurnya dalarn Al Mustadrak 2: 523 dari Abu Al 'Abbas
Muharrunad bin Ya'qub dri Ahmad bin Abdul Jabba Al 'Athridi dari Abu Bakr bin
'Ayyasy dari 'Ashim dti Zin.Ia mcnilainya shahih dan dipcrkuat oleh Adz-Dzatrabi.

As-suytrthi mangutipnya dari keduanya dalarn Ad-Dm 6: 353; dan dari
Abdurrazzaq, Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibmu Al Mtmdzir, Ibrnu Abu Hatim dan Attt-
Thabanrii dcngan redaksi )rslg sama.

Ihnu IGtsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 426 dai Su$,an Ats-Tsauri dari

'Ashim dariZin.
Al Qurttrubi meriwayatkan dol.urt Al Ahlcam 2O:. 65 dari Ibnu Abtas dari Ibmu

Mas'ud, "An-Najd: Jalm mcnmjak."
'2o- Ahlcam20:90.

AG)'etrr' fii i;;:;r@ # rirz6'6@ iil. tiL;1t'y

7r/rcirflbmtMrc''ud



l2go- Al wahidi: Abu Bakar Al Haritsi mengabarkan kepada kami,

Abu Asy-syaikh Al Hafizh mengabarkao kepada lBIIri, Al walid

bin Aban mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Idris

menceritakan kepada karri, Manshur bin Abu Muzahim

menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Al Wadhdhah

menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Ishaq dari

AMullah:

Bahwa Abu Bakar membeli Bilal dari Umalyah bin l$alaf

seharga l0 uqiyah ernas dan satu kain selimut tebal, lalu ia

menrerdekakannya. Maka Allah Tabaraka Wa Ta'ala

menurunkan ayat: @ .ri $rii; Qeni malam apabila

menutupi I c ahay a si an-g 1 sampai @ i# W'3y(S e sungghny a

usaha lramu memang berbeda-beda): Yakni usaha Abu Bakar dan

Umalryah bin Khalaf.(l2s)

{@sr fiirr}
(Adaw onrrg ydrrg menrtr,ril/@,n flwrt/{,rya di lM Aj,lnhl- 

dntbertakwa) (Qs. Al'Iail l92lz 5l

l2gl- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud bettat4 'Yakni Abu Bakar Ash-

Shiddiq'"(ueu

{ @ {;4 r;#@ .#ru lK@ .ga6,u- u y,t'y
(Dan ad$w onmg.onntg yd,lg b4khil ilan nsa,so ilirhya

c-ukup.sertamAustat<orreahalrtalrbaik-lr/rairalrr:lakloy7Ji- 
al<tn nrertyicplcanbcrygirrya tialfrrl yorrrg srltdr)

(Qs. Al,Lail l92lz 8,10)

t't- Asbab: 486. Ibnru.At Jauzi nrcriwaptkunrytilrn Az-?ad9:146'
As-suyrthi mcngutipnp dalunAd-Dun 6: 358 dri Ibnu Abu Hatim dm Abu Asy-

Svaith scrta Ibnu 'Asakir bescrta atsar bcrikutnya.' trtt - 7ad 9 : I 48. Al Qurttrubi mcriwayatkann ya dalun Al Ahlcan 2O: 82'

Tafsir lbnuMas'ud



1292- As-Suyrthi: Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu 'Asakir
mengeluarkan dari Ibrru Mas'ud: Tentang finnan Allah: 1:{g
@ ffU (Serta mendustakan pahala terbaik), iaberkata, "La

Ilaha lltallah. Dan firman-Nya, @F {;,I!. f;# (Malu ketak

kami akan menyiaplwn baginya [jalanJ yang sukar), ia berkata,

'T.Ierak^3Q2e2)

'*- Ad-Drr 6: 358. Redaksi awalnya tcks alsar sebclum atsar sebclunmya. Di
dalannya discbutlcm,'"tJrnayyah bin Khalaf dgr lJbaybin Klr8laf."

Ibnu Al Jauzi mcriwayatkm d^lrrrti/z-7ad 9: 150 tafsir "ll 'Usra.": Yaitu neraka.
Al Qurthubi juga mcriwaymkmrya daloln Al Ahhmt 202 &.

Tdsrr/0lln lvlas'ui,



C SURAHADH,DHUTIAA O

$ 5 lsg. 3i; @ .rjv r't :i f-r'Atr' y

{@$i
(Dmsenngry'lrryohtriKennilimnitulebihboikbagintu
dmipada yfrW xlcarang tpenrwlaanl dotr kaldk Tulwrwrnt

Fasti-menrberikmlrnrurtio$yalcepailarw,lalutlwtilkf,rnu
'mertiadi Prlus) (Qs. Adh,Dhuhaa l93l: 4'5)

l2g3- Ibnu Katsir: Abu Bakil bin Abu syaibah berkata: Muawiyah bin

Hisyam meirceritalan kepada kami dari Ali bin Shalih dari Yazid

bin Abu Ziy?d dari Ibrahim dari Alqamatr dari Abdullah, ia

meirgatakan: Rasulullah SAW bersaM4 "Kami adalah kchnrga

yang Alldt tew memilihkan akhirat unatk knmi daripo'fu dunia,

@ €i if: S-t;r:'- .3iI, (Dan kctak ruhanmu pasti

memberikan lcounia-I'Iya kepadamu, lalu [hatiJ kamu menjadi

Ilrlarls)''4t?st'

'*- Toftir S: 448. Di dalannya discbutkur, 'Zaid bin Abu Ziyzd-" Ralauya

dianrbil dri sumbcr-su*cr lain.
As-suynthi nrcngutifipya dblan kl'Darr 6: 361 dri Ibmu Abu Sf'aibah'

et aaghawi ncrix,arttrEmya dalrnll Ma'alim?:125 d8[,ji Al Muthahhr bin Ali
Al Farisi aat Uutrarrnaa bin Ib,rahim A,sh-Shalihani dari Abdullah bin Mutrammad bin

Ja'far Abu Asy-spikh Al Hafizh dri Ib,nu Abu 'Ashim &ri Abu Bakar bin Abu

S)"aibah dengan redalcsi lmg samiarpa menyebutlwt syatnya.

Ibnu lriajah mcriway6lrgnya dalam .Snnaz-nya 2: 1366 dad bin Abu

sribah dari ivluawiyah tin Hisyam )'ang t€rmuat dalam hadits t€mtang Al Mahdi yang

Tafsir lbrul.lr/ras'ul



O SURAH ASY,SYARTVAL INSYIRAAH O

{@f3.Fitil@ E-#ci1y
(Kar ena se$rnggutmy a sd.sdah lcasulitan itu adf,

lcnrrudahan. Senrrrggulmy a sesdah l<esttlitrln itu ada
kerrudalwn) (Qs. Asy,Syarh l94l: 5.6)

1294- Ath-Thabari: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin

Qurrah Abu Iyas dari seorang laki-laki dari Abdullah bin Mas'ud,
ia berkata, "Seandainya kesulitan masuk ke dalam lubang, tentu
kemudahan akan datang lalu masuk ke dalamnya, karena Allah
SWrberfirm"r, @ f, ,Jttil@ F,- AC|,$ {xor"no
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahanl.Q2ea)

berasal dari Bani Hasyim. Abdul Baqi berkata: Dalam Az-Zawaid disebutkan, "Sanad-
nya dha'if v'arenaYazid bin Abu ziyad AlKufr dha'if. Akan tetapi ia tidak manyendiri
dalam periwayatannya, karena Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Umar bin Qais dari
Al Hakam dari Ibrahim.

Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4:464 dxi Abu Bakar bin Darim
Al Hafizh (di Kufah) dari Muharrnad bin Utsman bin Sa'id Al Qurasyi dari Yazid bin
Muhammad Ats-Tsaqafi dari Hibban bin Sudair dari Annu bin Qais Al Mula'i dari Al
Hakam dari Ibrahim dari Alqamatr bin Qais dan 'Ubaidah As-Salmani dari Abdullah bin
Mas'ud seperti hadits riwayat Ibnu Majah. Adz-Dzahabi berkata dalam Talkhish-nya,
"Hadits ini maudhu'."

tzx- Jami'30: l5l. Ia juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Waki' dari
Syu'bah dari seorang laki-laki dari Abdullatr de,ngan redaksi ),ang sama.

ta

ia
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l2g5- Ibnu Al Jauzi: Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata tentang ayat

ini, "Kesulitan tidak akan mengalatrkan dua kernudahu"'tr(12e5)

{@gr"b$Y@56siq}
(J./rat a apabilal<unuu tclohselesai tdf,ti s'esuau wuiml,

Wat<frrrlah dmgan m.ngguh'su.ngguh ftmsan] yang lain'
D an twty a l@pano Tufunvnnlah ncnaa*rry a l<mrnt

berllwap) (Qs. Asy,Syar-h l94k 7'8)

1296- Al Baghawi: Ibnu Mas'udbe*ata,
,'Apabila kamu telah selesai menunaikan ibadatr-ibadah fardhu,

tunaikanlah qiyamullailde,ngan sungguh-sungguh'r!(12e6)

l2g7- As-suyrthi: Ibnu Abu Ad-Dunya mengeluarkan (dalam Adz-

Dzib)dari Ibnu Mas'ud: @;a-g i;i$ (Malta apabila pamu

Ibnu IGtsir meriwayatkannya ddun At-Tafsr 8: 453 dri Syr'bah dari Muawiyah

bin Qurrah dari seorang laki-laki. Ia jup rn€riwayatkatn>o d-i hI bin Malik secara-;"rfu' 
dengan r"a"toi Frrg s.-a- Ia me,nanrbrihkan di dalarrrnya, "Hingga

mengclurkannya."-es-Suyrthi mengutipnla dalm ad-Dnn 6: 364 dari Ath-Thabarani dan Ibnu

trlardawaih (dengun rsrad dia'if) dq, Ibnu Mas'ud wanamarfu'.Ia juga meirgulipnya

b€s€rta afar Ueritutnya dari Abdgnazzaq, Sa'id bin Murshur, 'Abd bin Humai4 Ibnu

eU ei-p*r (dalam Ash-ghabr),Ibmu Al Mwr&ir d8n AI Baihaqi (dalam Syt'ab Al

Al Baghawi meriwayatlonnyz dalam Al Ma'alim 7: 219 dengan redaksi )'ang sama

bescrts atss selanjutnYa.
Az-zanraktrsyari juga mcriwayatkmn)'a dalam Al Kasysyaf a: 221 de,rrym redaksi

yurg sama bescrta atsar berilotn ,a.' -Ib.u 
Hajar.mengelurkrrnl'a dalam,{t r(a/: 185-186 dari Abdunazzaq dari Ja'far

bin Sulaiman aari Uai-un Abu Hamzah da.i IbT atrim d8'i Ibnu Mas'ud dengm redaksi

lurg sama bascrta orsar bcrikutnya.' -At 
eurthubi meriwayatkrrnya dalun Al Ahlcam 20. lo7 dengan redaksi ),ang sama

bescrta arsar bcrikutnYr.-. -- - t*s_ 74 9: 164. Atsar ini ini diriwayatkan olch Al Baglrawi, Az-Zamakhsyari, Al

Ourthubi dan As-surnrthi )'ang t€Elruat dalam alsar sebclunmya'- rzs6_ Ma'alim i: ZZO.lr-n ri mcriwayatkannl aaUm ,ll Mafatih 8: 457 ,Ib,nu Al

Jauzi dalam Az-kd 9: 166,Al Qurttrubi dalarr. Al Ahkan 20: 108:109, dan Ibnu Katsir

ddunAt-Tafsri 8: 455.
ae-suygttri mc,ngrtipnp ddarn Ad-Dttrr 6: 365 dari Ibnnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim.

T$sir lbnulvlas'ud



telah selesai [dart sesuatu urusanJ, lrerjakanlah dengan sungguh-
sungguh [urtuanJ yang lain) Yaitu, membaca aoa, ,-i;26 q $t
@ tOm hanya lcepada Tuhanmulah hendabtya kamu berharap)
dalam Permintaan.(l 

2e7)

l2g8- As-suyuthi: Ibnu Abu Hatim mengeluartan dari Adh-Dhahhak,
ia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, siapa saja laki-laki
yang terkena hadats di akhir shalatnya, maka shalatnya telah

sempurna. Itulah firman Atlah: @;:;f eiji;$ (Maka apabita
lcamu telah selesai [dari sesuatu untsanJ, kcrjakanlah dengan

sungguh-sungguh [urusanJ yang lain), ia berkata, 'Yalmi setelah

selesai ruku' dan sujud." @;;'f A; $5 (Dan Hanya kepada
Tuhanmulah hendalotya kamu berharap), ia berkata, "Ketika
kamu meminta dalam keadaan duduk.'{12e8)

1299- Ibnu Hajar: Ahmad, Ibnu Al Mubarak, Al Baihaqi (semuanya

dalam Az-Zuhd) dan Ibnu Abu Syaibah mengeluarkan dari jalur
Al Musayyab bin Rafi', ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata,

"Sungguh aku sangat marah dengan seordng laki-laki yang

vakum tidak mengerjakan apapun baik amalan dunia rnaupun

amalan 
"15iot.n(l2ee)

"t'- Ad-Duo 6: 365.

'*- Ad-Duu 6: 365. Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafslr 8: 455 secara
ringkas dengan redaksi, *Setelah kamu selesai shalat dalam keadaan duduk."

"n- Ka|: 186 ketika men-tathrij atsar serupa. Az-Zamalhsyari menisbatkannya
kepada Umar dalam lI Kasysyaf 4: 222. Ibnu Hajar berkata, "Aku tidak
mememukannya." Kemudian iameriwayatkan atsar ini dari Ibnu Mas'ud.

T$sblbuullas'ud



l

i

i

I

I

L

o SURAH AT,TIIN o
***

O SURATI AL'ALAQ O

{ @'g*iit:.: 6@6girrv,i5ys \
(Ketalwilah ! Sesu.nggzhny o nwrrusia benm.b enar

nrelampauibatns. Karena ilia melilwt ilirirrya sqba ilkup)
(Qs. Al'AIaq 1967 z6-71

1300- Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: 7-aidbinlsmail Ash-Shaigh

menceritakan kepada kami, Ja'far bin 'Aun menceritakan kepada

kami, Abu 'Umais menceritalcan kepada lami dari 'Aun, ia
berkata: AMullah berkata 'Ada. dua orang serakah yang tidak
pernah kenyang: Orang yang merniliki ilmu dan orang yang

memiliki dunia. Tapi keduanya tidah sama. Adapun orang )ang
bcritmu, k€ridhaan Ar-Rahman @ bertambatr padanya,

sedangkan orang yang memiliki duia akan semakin lantt dalam

kezalimannya."

I(atanya, melanjutkan: Kemudian AMullah mernbaca ayat 'tt
@ grri ir; 01 e 6!i ,iiYJ (sesungsuhnya manusia benar-

benar melampaui batas, Karena dia melihat dirinya serba

atkup),kemudian ia membaca ayat lainnya I DQ ;r'ii ,!.L-Gy

Tafslr lbnuMas'ud



fi.lAi lSnungguhnya yang tahtt kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalahulama) (Qs. Faathir [35]: 28yt300)

"*- Topir S: 459. As-suyuthi mengutipnya dalam Ad-Durr 6: 369 dari 'Abd bin
Humaid, Ibnru Al Mundzir dan lb,nu Abu Hatim dangur redaksi yang sama.

Tafsir lbnut4os'ud



o suRAlI AL QADR o

{ @ )3ifi6ti,*'iY1@rtr( t9 e^{;\-6t}
(Sesnnguhny a lcmni telah nerumtntrorlvry a I N 

-Qrln' 
an]

pada ,rrrt*r, l,a;rrutti,ast. Da1t ta},yri<ah l<frrru apal<ah mf,lfrn' 
t<effiilianr itu?) (Qs. Al Qad" l97lz L'2')

1301- Ibnu Hambal: Abu An-Nadhr me,lrceritakan kepada kami, Abu

Muawiyah -rkni syaiban- me,nceritakan kepada kami dari Abu

Al Ya'fur dari Abu Ash-shalt dari Abu ,Aqrab, ia mengatakan:

Aku psrnah pergi meiremui Ibnu Mas'ud paaa pagi hari bulan

Ramadhan, lalu kutemukan ia sedang duduk di atas nrmahnya

kemudian kanri me,ndeirgamya me,lrgatakan, Maha b€mar Allah;

Dia telah kepada Rasul-Nya'" Maka kami

bertanp, "I(ami me,nde,lrgarmu me'ngatakan, 'Maha benar Allah;

Dia telah me,nyaurpaikan kaada Rasul-Nya." Maka ia berkata,

.'sesungguhnya lailatul Qadar ada di pertengahan pada tujuh hari

terakltir bulan Rauradhan, dimaoa matahari akan terbit pada

keesokan harinya de,ngan cahaya sangat cerah dan tidak silau."

Ialu alu melihatnya, tenryata aku menemukannya seperti yang

disabdakan Rasrilullah SAW.(I 
3or)

t ot- Al Musnad 5: 328-329. Ia juga mcriwayaftr'rya dari 'Affan dari Abu

'Awanalr dsi Abu Ya'fir dengan mal<rr;n1la' Dan juga A'4 F.Sryia' bin Abu Al
Walid dsri Abu Khalid Yazid Al \Vasithi Ad-Dalmi dari Thalq bin Habib dari Abu

'Aqrab Al Asadi dcngan rcdalci )'ang sama.
'65-Suyr6i men-grrtipnya ian, l*p"o 6: 372 dri Ibnu Abu Syaibah, Ibnu

Zanjuwaih dan Ibnu Nashr dri Abu 'Aqrab Al Asadi dengan redaksi ),ang sama.

L
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1302- Abu Daud: Hakim bin Suffan Ar-Raqi menceritahan kepada
' karni, Abdullah 

-yakni 
Ibnu Amru- mengabarkan kepada kami

{ari Zaid, yalari Ibnu Abu Unaisah- dari Abu Ishaq dari

Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud,,ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada Wi,. ei e$ l(l"-*bt'8l j U*i ,tw Ui U.;rr, ,sa1 Ni o*, 'u ?p
(Carilah pada malam 17 Ramadhan, malam 21, dan malam 2j)
kemudian beliau 6irrr.n(1302)

1303- Al Hakim: Abu Ishaq dan Abu Al Husain menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad Ibnu Qutaibah
menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari Abdullah, ia berkata:

Carilah Lailatul Qadar pada tanggal 17 (Ramadhan) terjadinya
perans Badar, o!,:ilt $:ilii_a5A ij-<a, hari Furqaal, yaitu
di hari bertemunya dua pasukan) (Qs. At enfaal [8]: 4l;.ttror)

''30'- Sunan-nya 1: 139. Ath-Thabari meriwayatkannya dalam At-Tarilfi 2:419 dai
Ibnu Al Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Juhair
dari Al Aswad dengan redaksi yang sama.

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Durr 6:372 dan dari Ibnu Abu Syaibah

{ari jalur Al Aswad. Ia juga mengutipnya 6: 37.6 dari Ibnu Mardawaih seperti riwayat
aslinya. Ia juga mengutip dari Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin
Nashr, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Carilah
Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadhan, kare,na ia merupakan pagl hari terjadinya
perang Badar sebagaimana yang difirmankan Allah, "Dan kepada apa yang kami
turunlrnn kepado hamba lcami (Muhammad) di hai Furqaan, yaitu di hai bertemunya
dua pasulan." (Qs. Al Anfaal [8]: 4l), malam 21, dan malam 23, karena ia tidak ada
kecuali pada malam'ganjil." Ia juga mengutipnya dari Muhammad bin Nashr dari Ibnu
Mas'ud, "Carilah pada malam 2l deirgan penuh keyakinan, pagl hari tanggal ini adalah
terjadinya perang Badar, kemudian pada malam 17 dengan peiruh keyakinan, kemudian
pada malam 19 dengan penuh keyakinan, karena matahari terbit setiap hari di antara dua
tanduk syetan; kecuali pagr hari setelah Lailatul Qadar, karena pada hari tersebut
matahari terbit tidak bersinar silau."

Ibnu Katsir menyebut riwayat Abu Daud dalamAt-Tafsir 8:467 bahwa Laitul Qadar
ada malam 17 Ramadhan. Ia berkata, "Atsarini diriwayatkan secarumauqufpadanya."

"*- Mustadrak 3: 21. Ia juga meriwayatkann ya 3: 20 dari Abu Ishaq Ibrahim bin
Muhammad bin Yahya dan Abu Al Husain bin Ya'qub Al Hafizh dari Muhammad bin
Ishaq Ats-Tsaqafi dari Qutaibah bin Sa'id dari Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al
Aswad dengan makna yang sama. Ia menilai shahih keduanya dan diperkuat oleh A&-
Dzahabi.
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1304- Abu Daud: sulaimao bin Harb dan Musaddad rnenceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada

kami dari 'Ashim darizirt,ia mengatakalr:

Aku pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, *Wahai Abu Al

Mundzir, kabarkanlatr kepadaku tentang Lailatul Qadar, karena

ternan kami ditanya tentang hal tersebut.' Ia menjawab,

..Barangsiapa yang beribadah malam selama setahtm penuh, ia

alon meneinukannya.'Maka ia berkata, "semoga Allah memberi

rahnat kepada Abu Abdurratrman. Demi Allah, ia mengetahui

batrwa Lailatul Qadar ada di bulan Ramadhan'"

Musaddad menanrbalrkan: Akan tetapi ia tidak suka mereka

menyandarkan diri, dan aku juga tidak suka mereka

menyandarkan diri.o 3o'o)

I

I

I

i
I

I

i

I

Ibnu Katsir mengutipnya darinya dalam At-Tafsir 4: 9 pada, surah-Al Anfal ayat 4l

de,ngan riwayat kaua. Iaiuga meriwayatkan disini 8: 458 bahwa ia ada pada malam 19

Ramadhan.---etfr-ftuU.i 
meriwayatkannya dalam At-Tarilrt2:418419 dari IbTru Humaid dari

Harun bin Al Muglrirah ioi ',t rl""rt dari Abu Ishaq dari AUaurrat-rry1-bin Al Aswad

a63r-"r"rr"r" denian redaksi yarrg sama. Ia jug,a meriwayatkannya dari Mutrannnad bin
,Umaratr Al Asadi dari 'tlbaidill"l, bin Mor" dad Israil dari Abu Ishaq dari Juhair Ats-

Tsa'labi dari Al Aswad: Dan juga dari Al Harits dad Ibnu Sa'd dari Muharnrnad bin

Umar dari Ats-Tsauri dan lz-Zuiurbin 'Adi dari Ibrahim dari Al Aswad. Dan juga dari

Al Harits dari Ibnu Sa'd dari Muhannnad bin Umar darl Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari

Al Aswad.
Ittu Hanrbal meriwayatkan ddun Al Mttsnad 5: 193 dari Annu bin AI Haitsam

nUu qatfrn dari Al Mas'ui dari Sa'id bin Armu dari Abu 'Ubaida6 dari Ibnu Mas'ud:

S"trr"i seomng laki-laki mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Kapankah Lailatul

Qadar?- Nabi-menjawab, "siapakah di antara kalian yang menyebut malam lsft-
ihahbawatZ ...." Yang dimai<sud adalah malam terjadinya p€rang Badar-" Ia

mengulangrrya de,lrgan.ir"a y-g sama 6: 156. ia juga meriwayatkannya 5:288 dari

ebu-an-r(airn arri n uas'uai. syatir mernvonisnya dha'if Y,uena munqathi'. Llhtt
alsar sebelunnya. Lihat surah Al Anfaal ayat 4l'

"*- Sunir-nya l: 138' At-Tirmidzi meriwayatkanny" q"" Sh-ohlh-rVa 12..253'

254 drrri Ibnu Abu Umar dai Suffur dari 'Abdat bin Abu Lubartah dan 'Ashim bin

Bahdalah dui zir bin Hubaisy dengan redaksi yang sama. Dan juga 4: 9-10 dari washil

bin Abdul A,la Al Kufi dari Abu Bakar dari 'Ashim dari Zin dengan redalsi ),ang sama

secara ringftas. Abu Isa berkata tentang keduany4"Hasan shahih'"

As-siyrthi mengutipnya dari keduanya dzlun Ad-Durr 6:374; dan daxi Ibnu Abu

Syaibah, eirnra nnu Zair;uwaitr, 'AM bin llurnai4 Muslint, fui-Nasa'i' Ibnu Jrir,Ibnu

iiut-,'turu Mardawaih dm Al Baihaqi da,:t ztn bin Hubaisy dcngon redalsi yang

sam8.
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1305- As-Suyuthi: Ibnu Mardawaih rnengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, ia

. mengatakan:

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, maka

beliau bersabda, "Aku mengetahuinya kemudian disembunyikan

dariku. Ia ada di bulan Ramadhan. Carilah pada malam

kesembilan dengan penuh keyakinaq, atau malarn ketujuh dengan

penuh keyakinan atau malam ketiga dengan penuh keyakinan.

Tandanya adalah bahwa matahari akan t€rbit tanpa mengeluarkan

sinar kemilau. Barangsiapa yang beribadah selama satu tahun, ia

alcan jatuh padarry6.'(troo

{@#Sey$iti}
(Malanrl<emuliaaniatlebitlbaikitmisqibubulari

(Qs. Al Qadr 1971:3)

1306- Al Qurthubi: Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW
menceritakan tentang seorang laki-laki yang menyandang senjata

untuk berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, lalu orang-

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7: 229 dari Abdul Wahid Al
Malihi dari Abu Manshur As-Sam'ani dari Abu Ja'far Ar-Rayyani dari Humaid bin
Zanjuwaih dari Ya'la bin 'Ubaid dari Sufyan dari 'Ashim deirgan redaksi yang sama.

Al Qurthubi meriwayatkannya dalam Al Ahlcam 20: 134-135 dari At-Tirmidzi dan
Muslim.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam At-Tafsir 8: 469 dari Ahmad dari Sufyan dari
'Abdat dan 'Ashim dariZirr.

Al Baghawi meriwayatkan dalam Al Ma'alim 7: 228 redaksi, "Barangsiapa yang
beribadah selama satu tahun pmtr, ia akan mendapatkannya.", Ibnu Umar mernbantah
pendapahya ini.

Al Qurthubi meriwayatlon dalam l/ Ahlcam 20: 135. Ia juga meriwayatkan,
"Apabila pada tahun ini ia terjadi pada hari tertentu, maka di tahrm depan ia tdadi di
hari lainnya."

Ar-Razi meriwayatkan dalsm Al Mafatih 8: 469 redaksi ini tanpa menyebutkan
bantahan salah seorang tertrad4nya.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalan Az-Zad 9; I 83 redalcsi, "Dalam semua tahun."
Ib,nu Katsir meriwayatkan dalam At-Tafsir 8: 467,t'*- Ad-Durr e: ilZ.Ibnu Katsir mfrwayatkan dalam AbTafsir 8: 468 bahwa ia

tcrjadi pada malrn24. Lihat atsr sebelunurya.

Wdv lbnul$as'ud,



orang Islanr kagum deirgannya. Maka Allah m€nurunkan ayat E[

'i$1 (Sewngguhnya kami telah menunnkannya [Al Qur'anJ)

,# 6 &i; lteOin baik dari serikt ktlan) yang digunakan laki-

iati terseUut rmtuk menyandang senjata dalam rangka krPefang

di jelen Allah."(l3o0

' 
'*-Atilwn2o:132.
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C SURAH AL BAYNNAH O
***

o SURAH AZ.ZALZAIAH O

l3O7- Ibnu Al Jauzi: Maklciryah.

Pendapat ini dikatakan oleh Ib,nu Mas'ud, Jabirdan 'Atha'.(l3@

(Apabita bwni.--,.oIsg *r- sotrc(msan [yans
dalwy ul. D an bwni tclah mengehtarl<mr beban bebart bqat
[y an{ dikanfum*J ny * D an marrusia bqtmy a, "Mangap a
burni [mmjadi begini]?. Poilo lwi iu [rrnni nwrcrritalloln

buitarya. Karena sesungguhny a Tuh.arwrut alah
memsintalil<m, [yorltg seilenfikian ifu] l<epadmry a)

(Qs. lu.Zabalah [99]: 1.5)

1308- Ath-Thabari: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Ja,far
dari Sa'id, ia mengatakan: Terjadi gempa bumi pada masa

Abdullah, maka Abdullah berkata kepadanya, ..Ada apa

tto'- ?adg: l0l. AI Qurthubi meriwayatkannyadtlamAl AhtramZ0:146.

Wslrlbnululos'd



denganmu, srmgguh kalau englau berbicara akan terjadi

kiamat.'(ls8)

{-3-{rr; @ i#- E tit 3L1i {-3- ;3 y
i '{@,";. 

(3'i"36i
(Barangsiapayartgrn'engerialwtlcebailcmsebetat

dzanahpun, nbcaya dia al,an melihat [ba1'asan]nya' Dart
barangsiopdyangfl :'rrrtgerialmrJl<eiahatansebepm

dzanahpun, niscoya did allorrr melilwt [balasan]nya pula)
(Qs. Az.?-abalah [99]: 7'8)

1309- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berka-ta, uAyat paling Muhkam dalam

Ar Qur'an adalah: $ @ ffi E ti; 3t1+ ia3- ;3
@ #- fu i;t 3L4 iL-l-laarangsiapa vang mengeriakan

kcbaitrnn seberat dzarrahpun, niyaya dia akan melihat

ftalasanlnyg. Dan barangsiapa yang mengerialwn kejahatan
' sebesar dzarrahpun, niscaya dia alwn rnelihat [balasanJnya

Pub)'n(ttcte)

ttcn- lr it 30: l7l, kcmudian ia bcrkata 3O: lT2, "Bicarurya sddah b€rita-

bcritan:ya -berdasarkan pcn@t prg kami sebutl n dari Abdullatr bin- Mas'ud-.", ia

U.rUi""" dcngan ,ne'ngitdcan, "scsungguhnya Allah mcny.rruhlar mclakukan ini fut
menrberi t 

"lry,, 
kcPadakq ia mcngizinlurtnr mclalorkannya"'

Al Qurthubi meriwayatkur dalam,ll Ahkam 20: 149 dari Ib,nu Mas'ud, "Bahwa ia

akan bcrLicra atcan aatingya kiamat ryabila scsooralg bcrtarrya' "Ada apa dcngan

bumi ini?"- 
r30t- Ma,alim 7: 234. Al Qurthubi mcriwayatkannya dalam Al Ahlan 20: 152

dsngan rodaksi )'ang sarna socara ringkrs'

TaffuIhnyMqs'ud - , ,,' ' , fffil



O SURAH AL'AADIYAAT O

1310- Ibnu Al Jauzi: Mdddylah.

Pendapat ini dikatakan oleli Ibnu Mas'ud {an Jabir (dan selain

keduanya;'(lrto)

irt@ *) +ffi@rii rr.,-f[@W.?]a6y
{@ c.7.a'fi}@(fi.*,

(Deni hda Perang y arrg bedori lcrrrcong ilmgan terangah.
engah. Dartlqda yarrg nlrrlrcetuslcarn api ilengart pukulart
tlei<u lqkirryal. Dan htda yarrg menyq(mg ilengan tiba.
tiba ili wakat Fagt. Mala b menrl,:bcnslirlr. ilebu. Dart

nrcrry efuu ke tengah. tensah kumpulan nauslahl
(Qs. Al'Aadiyaat [100]: 1,5)

l3l l- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari
AMullah: @ C* .:j.-$V (Demi htda perang yang berlari
kcncang dengan terengah-engai), ia berkata,'Yaitr onta apabila

napasn)'a terengah-engah.0 rt tl

t'to - ?ad g : 2Cf,. Al Qurthubi mcriwal,*kann ya dalrrln Al Ahla n 20: I 53.
tstt- Jnmi' 30: 176. Ia meriwayatkan redaksi-"Yaitu onta." Dri Abu As-Sa'ib dari

Abu Muawiyah dri Al A'masy dri Ibrahim dri Abdullah. Dan jugs dri Abu Kuraib
dari Waki' dri .Al A'masy dri Ibralrirn Dur juga dri Isa bin Utsmm Ar-Ramli dari

7l6drrlhwMas'd



l3l2- Ath-Thabari: Muhammad bin Amru mencerital€n kepadalu' ia

berkata: Abu 'Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al HaIits menceritakan

kepadaku,iaberkata:AlHasanmenceritakankepadakami,ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, ttry1yu dari Ibnu

Abu Najih dari Mujatrid tentang firman Allah: @ l1ii $;frV
(Demi lcuda perang yang berlari' kcncang dengan terengah-

engah),ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, _maksudnya adalalt_

ketika haji'(trtzl

1313- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari

Abdullah: q} 6f ,1rfi (Dan htda yang mencetuslwn api

denganpul*lonthhllraHnyaJ),iaberkata,..Apabilaia
memukulkan kuku kahinya pada kerikil lalu satu sama lain saling

berternpelan sehingga memercikan api''{1313)

1314- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mugtrirah dari Ibrahim dari

Abdullah: €D (; ,#6 (Dan lada yang menyerang dengan

tiba-ttba d,i iaht pagt) 
-maksudnya 

adalalr- Ketika mereka

bertolak dari Yrrrrr.r(1314)

pamannya dari Yahya bin Isa tu-Ramli dari Al A'masy dari lbratrim. Dan juga 30:- 177

auri lUru Humaid dari Jarir dari Manshur dari Ibrahirn-- 
Ar-iryutti mengutipnya darinya dalanAd-Dun 6:383; dan dari Ibnu Al Mrm&ir

dan Ibnu eUu guti* a*iliurAl A;masy dari lbrahinr' yaitu redaksi "Onta" saja' Iajuga

mengutipnya darinya 6: 384. 
^ 
r -, rr-tt 

u li*tir mhwayatkann ya dalarn At-Tafsir 8: 486 dari Ibnu Abu Hatim dari Abu

Sa'id Al Asyaj dari 'Abdat dari Al A'masy dari Ib'rahim'-- '- nl:- i;;fl 30: lll .As-suyrthi mengutipnya darinya dalan' Ail'Durz' 6: 384 beserta

npa atsar i;kutrya. Ia juga mengrfipnll 9T .'-Abd 
bin Humaid dari Mujahid'

- 
Ar-Ruri meriwayatkainya6urrAl Mafatih 8z 4E8 de,ngan redaksi yang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkamnya dalam Az-zad 9: 206 dengan redaksi yang sams'

dan Al Qurtlrubi dalarnAl AhlwmA\:155 dengan redaksi yang sama'

Al iaghawi meriwayatkan nukna ini dalamAl Ma'alim1:235'
- lin - io^r, 30: 1 78. As-suyuthi mengutrpnya darinya dalafi Ad'Durr 6t 384.

AlQurthubimeriwayatkanrryada|arnAlAhlumAi:ls6derrganmalaranya.-liv) j^;'30: 178. As6uyrthi mengutipnya darinya dalamAd-Dan 6:384'

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalam Az'Zad 9'209'
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l3l5- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari
Abdullah: GD (i 4L'oi1|u (Malra ia menerbangknn debu), ia
berkata, "Apabili ia berlari menerbangkan debu."(l3lo

1316- Ath-Thabari: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari
Abdullah: G) lii .f ib; (Dan menyerbu ke tengah-tengah

latmpul an musuh) yakni, Muzdalifah.(t 3 I 5)

Al Qurthubi meriwayatkan dalam lI Ahlram 20: 158 dari Ibnu Mas'ud dan Ali,
'Yaitu onta yang berangkat dengan p€numpangnya pada hari raya Kurban dari Mina
meiruju Muzdalifah."

tsts- Jami' 30: 179. As-Suyrthi mengutipnya darinya dalam Ad-Dun 6: 384. Di
armrya disebutkan, "Menjadi" sebagai ganti dari'terlari (berjalan)."

"'o- Jami' 30: l79.Ibnu AI Jauzi meriwayatkannya dalam Az-Zad 9:209, dan Al
Qurthubi dalam Al Ahlcam 20: 158. Ia berkata, "Dinamakan Jam'karena orang-orang
berlumpul disana."

Taftir lbnulvlas'ud
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O SURATI AL QAARTAH O
***

O SURAH AT,TAI(ATSUR O

{@',fi1?3&Y
(Sampoi l<frnau masuk l<e ilalan llr.t}r.ll.)

(Qs. At Takatsur [102]: 2)

l3l7- Ibnu Majah: Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami,
Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
memberitahukan kami dari Ayyub bin Hani' dari Masruq bin Al
Ajda' dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tji
iVtt f si gir' d 

"fJ 
uiy u,itij ybt irs_i',*'# (Dutu

alu melarang kalian beniarah htbur, maka [sekarangJ
lakulwnlah ziarah htbur, karena ia aknn menjadikan zuhud
terhadap dunia dan mengingatkan kcpada akhiratl.Q3t7)

""- Sunan-nya l: 501. Abdul Baqi berkata: Dalun Az-Zawaid disebutkan,
"Sanad-nya hasan.Terfifiig Ayyub bin Hani', Ibnu Ma'in berkata, "Dha'if'.Ib'nu (Abu)
Hatim berkat4 "Siafti." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam lfs-Tsiqaat.

Al Qurthubi mengutipnyr darinya dalam I I Ahleam 20: 170.
Al Hakim meriwayatkannya dalarn Al Mwtadrak 1: 3'15 dari Abu Al 'Abbas

Muhammad bin Ya'qub dari Muhanmrad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu
wahb dari Ibnu Juraij deirgan redalcsi yang panjang beserta pembahasan tentang
memakan dagng hewan kurban dan minuman anggur. Adz-Dzahabi berkatq ..Ayyub

divonis dha'if oleh Ibnu Ma'in."
Ibnu Hambal meriwayatkannya dalarn Al Musnad 6: 154 dari Yazid bin Hrun dari

Hanmrad btn Zaid dari Fuqad As-Sabkhi dari Jabir bin Yazid dari Ma.snrq seperti hadits

Tafsh lbnuly'ras'ud



{@,4i**;5."ffi'}\
(Kerntdtanl<snw pasti al<art ditarqai padahmi ita tmtang
l<enil<matan [yan1l<frffvu megah.megahl,an iti hmia itu])

(Qs. At,Takaatsur [102J: 8)

l3l8- Ath-Thabari: 'Abbad bin Ya'qub menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami
dari Ibnu Abu Laila dari Asy-Sp'bi dari Ibnu Mas,ud:

rentang firman Allah: @ ,*iti ;i it'";r6'3 (Kemudian
lramu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang keniknatan [yang
lramu megah-megahlran di dunia ituJ),iaberkata, ..Keamanan 

dan
kesehatan."(1318)

1319- As-suyrthi: Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Al Kalbi..., ia
mengatakan, bahwa Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar
dan Umar. Semuanya mengatakan, "Rasa lapar-lah yang
membuat kami keluar." Kemudian Nabi mernbawa keduanya
kepada seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Al Haitsam.
Tapi ia tidak ditemukan di rumahnya, kemudian isterinya
menyambut Nabi dan kedua sahabatrya dengan baik. Ia

Al Hakim. syakir berkata,"Dha'if l<uena Farqad As-Sabkhi dha'ifi sedmgkan Jabir,
jika ia Al Ja'fi,'maka ia jugadha'if,"

At-Tirmidzi menyebut hadits ini dalam shahih-nya 4: 274.1a meriwayatkan hadits
Shahih dari selain Ibnu Mas'ud.

t3t8- Jami' 30: 184. Ia juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Hafsh dari Ibnu
Abu Laila. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Khalid Az-Zayyatdari Ibnu Abu
Laila.

As-Suyuthi mengutipnya darinya dalamAd-Dun 6: 388; dan dari Hannad, 'Abd bin
Humaid" Ibnu Al Mundzir,Ibnu Mardawaih dm Al Baihaqi (dalam syu'ab Al Iman).la
juga meirgutipnya dari Abdullah bin Ahmad (dalam zawaid Az-zuld), Ibnu Abu Hatim
dan Ibnu Mardawaih secaramarfu'.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7 : 238 seoua mauquf.
Ar-Razi meriwayatkannya dalam Al Mafatih 8: 498, dan Al eurthubi dalam At

Ahlram20:176.
Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dalzmAz-kd9:221 secaraz,arfii' dan mauquf.
Ibnu Katsir meriwayatkannya dalarn At-Tafsir 8: 497 dari Ibnu Abu Hatim aari eUu

Zur'ah dari Ibrahim bin Musa dari Muhammad bin Sulaiman Al Ashbahani dari Ibnu
Abu Laila. Ia menduganya dari 'Amir dari Ibnu Mas'ud secaramarfu'.

T$slr l}lrwlv?as'ud



menggelar karpct lalu mereka duduk di atasnya. Kemudian Nabi

SAW bertanya, "Kemana Abu Al Haitsam pergi? " Ia menjawab,

"Ia sedang pergi mencari air tawar rmhrk kami." Kernudian talc

selang lama ia datang dengan membawa satu qirbah air lalu

menggantungnya. Kenrudian ia hemdah menyembelih seekor

karrbing' betin4 tapi Nabi tidak menyrkainya' Lalu ia

menyembelih anak kanrbing betina, kemudian ia pergi lalu

kenrbali lagi d€ngAn membawa seikat korma, Kernudian mereka

memakan dagng, korma yang behmr mstang dan korma basah

lalu mimrm air. Lalu salah seoraog dari keduanya, Abu Bakar

atau Umar bertata, "Ini termasuk nikmat yang dran ditanfkan

kepada kita." Mal(a Nabi SAW bcrsabda, "Yang ditanya adalah

orang-orang kafir; orong-orang beriman tidak akan dicela atas

apa yang mereka dapatkan di dmia. Yang dicela hanyalah

orang-orang kalir."

Ditanyalcan kepadanya, "siapa yang menceritakan kepadamu?" Ia

menjawab, "Asy-Sya'bi dari Al Harits dari Ib'nu y"tru6'r(l3le)

l32O- As-Suyuthi: Ibnu Abu syaibah meirgeluarkan dari Ibnu Mas'ud,

ia berkata "Pada hari kiamat ditampalikan tiga buku: buku

kebaikan, buru nikmat dan buku kejahatan. Lalu buku kebaikan

digabung dengan buku nikmat. Sementara buku kejahatan

dibiarkan dan itu terserah kehendak Allah 'Azza wa Jalla; jika

Dia mau, Dia akan menyiksanya, dan jika Mau Dia akan

mengamprminya. n(t 320)

,n - Ad-Duo 6: 390-391. Iajuga mcngutiprya dri Ath-Thabarani dcngan r€dal*i
vSnq sami.' -E,,-Ad-D,ln6z39l.
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O SURAH AI'ASHR O. ***

S SURAH AL HUMAZAH O
***

O SURAH AL FUL O

{ @ i,fifL #J::1,y
(Dm dia nmgirimlrff Wad" mrz:el<a hmng yolrg

berbondong.bordorrd (Qr. Al Fiil [105]: 3)

l32l- Ath-Thabari: Sawwarbin Abdullah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammad bin salamah menceritakan kepada kami dari 'Ashim bin
Bahddah darl. Zirr dari Abdullatr: Tentang firman Allah: W
J-fr\ @urung yang b*bondong-boidong, ia berkata,
"Berombongal,(l321)

ttzt- Iami' 30: l94.Ili.ury mcriwayatkmnya dari lbnu Basysyar dari yahya dan
Abdurrahman dari Hamnrad bin Salariah.

_ A:-!!ln thi mengutipnya darinya dal xn Ad-Dun 6: 39s; dan dri 'e6d bin Humaid,
Ibmu Al Mundzir dan Al Baihaqi (ddarrnAd-Dala'il).

Ib'nu Al Jauzi meriwalatkan dalan Az-fud 9t 23G tcntang Ababil, ..Burung yang
berbondong-borndong", dari lbnu Mas'ud dar Al Akhfasy.

Al Qurthubi meriwayatkan ddarn Al Ahkam 2o: li? dcng;an redaksi yang sama. Ia
menambahkan, "Datang dri bcrbagai pqljunr.'r
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{@birtu.rx;\
(yans ,*1"*fu nr,,elsa 1arym6u lWasall dori tonoh

yarrgtrlfu/rrri- (Qs. Alfiil [105]:4)

1322- Al Baghawi: Ibnu Mas'ud berkata,

"Bunrng-bunrng berkelakar lalu melcrnpari mereka dengan batu;

batu, lalu Allah mengirim angln yang me,nghantam batu-batu

sehinggabertambahkeras.Makasetiapbahryangmengerrai
tubgh seseorang a}an keluar dari sisi tubfrhnya yang lain' Jika

batu tersebut me,nimpa kepalanya, ia ahan keluar dari

anusnya'''(1322)

I

t32- Ma,alimX:?.46.A1 Qurtfuubi merilVayatksr de,lrgan redaksi yang sama dalam

Al Ahtcan20: 199. RedalGi akhirnya adalah, "MaIo batu terscbut menjadi semalcin keras.

Apabila ia jatutr menimpa sescorang pasti akan binass' dan tidak ada yang selamat dari

-Lt"t" t""uAi seorang lski-laki dui Kindatr, lalu ia berkaa:

Srmggutr jika melitr* ma*a tamu tidak melihafirya

Di punggung pcrbukitur Al Mug[anrnas
i;h, ;ck"tiia* r*"r, u"tt"-o deirgan kanio)

til il f{ugha mas adalah sgatu ternpat dekat Mel*ah. Yaqut berkata" "Abu

Raghi'mati di-sana. Ia adalah penunjuk (yang nrmbcri infornrasi jalan) pasukan

bergajatr."

WsfuIbnulvlos'ud , lffil



C SURAH QURAISY C
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c SURAH AL MAAIIUN C

{ @'ri6 6t'3 ;" i r..ii @ <4i*4:;J\
(Malra l<ecelal,aantah Wi or ctng. or (mg y o,,Jg shdat. ty aiatl

orarrg.ucng yfrrg lolai dfrri sh.olatnya)
(Qr. Al ldaa,uun [10?J: 4.5)

1323- Ibnu Al Jauzi:Ibnu Mas'ud berkata, "Derni Allah, mereka tidak
meninggalkannya sama sekali. Jika mereka meninggalkannya
secara total, maka mereka memjadi kafir, akan tetapi mereka tidak
memelihara shalat pada waktunya (tidak menunaikannya tepat
waktu).'("')

1324- Ibnu Hambal: AMul Aziz bin Abdush Shamad menceritakan
kepada kami, Manshur menceriakan kepada kami dari Abu wail
dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa seorang lald-lald mendatangi
Nabi sAw lalu berkata, "sesungguhnya si furan kemarin
ketiduran sehingga tidak menunaikan shalat." Maka Rasulullah
SAW bersabda, gf a jr; o[#lt 't)ti lttu adatah syetan yang
mengencingi telinganya) atau tI5[ (Kedtu telinganyal.o3N)

"u- ?ad 9:244. A] eurthubi mcriwayatkan dcngur redalsi ),ang sama daran Ar
Ahkam^18:291 pads surah Al Ma'arij ayat 23.

"n- Al lv{usnod 5: 190. Ia juga mcriwayatkmnya6: 62dari Jarir dari Mmshnr. Di
dalanmya disebutlon,'"ridur scnutaman sampai pagi.,, scbagai gurti dari ,.shatat."

a;



{ @3i6 ;,fr: .$ @t af.fi -ir.$i y
(Orurry-orang yNJgWufr t'tyo-Dart mggan [menolong
ilrlngorrrl barangfurgrma) (Qt. Al Maa'uun t1071 z 6.7)

1325- Ath-Thabari: Takaiya bin Yahya bin Abu Tllidah mEnceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

Al A'masy dari Al Halom dari Yatrya bin Al Jazzat dari Abu Al
'Abidain, bahwa ia bcrkata kepada AMullah: Beritahukanlah

kepadalru temtang Al Maa'uun" AMullah b€rkat4 "Dia adalah

omng )tang tidak mau meirolong orang (demgan menrberi sesuatu

ke,padanya).,(l325)

Al Bukhri mcriwayatkurnya ddam shahih.nya2:52 dri Musaddad dari Abu Al
Ahwash dari Manshur se,perti riwayat aslinya. Dan juga 4: 122 dari Utsman bin Abu
S),aibah dari Jarir dari Manshrn seperti riwayat Ahmad dari Jarir.

Muslim meriwayatkannya ddam shahih-nya l: 537 dari utsrnan bin Abu Syaibatr

dm Ishaq dari Jarir dari Manshur.
An-Nasa'i meriwayatkumya dalam Sunan-nyt 3: 204 dari Ishaq bin Ibrahim dari

Jarir dari Manshur. Ia juga meriwayatkannya dari Annu bin Ali daxi Abdul Aziz bin
Abdush Shamad dari Manshur se,perti riwayat aslinya

Ibnu Majah meriwayaftann)'a dalam Sunan'nyt l: 422 dari Muhammad bin Ash:
Shabbah dri Jarir dari ldanshur se'perti riwayat Muslim.

')x- Jami' 30:2M.Ia meriwayatkan de,ngan rdal<si yang sama 30:205 dari Ibnu'
Hwnaid dari Mihran dari Suffan dari Salamatr bin Kuhail dari Muslim dari Abu Al
'Abidain deirgan redalcsi, "Apa yang diminta-minta kepadurya."

AI Hakim meriwayatkurn),a dalarn Al MwtadrakZ:361 pada tafsir surah Al Israa'

)rang termuat dalam atsar yang lebih panjang dari Abu Zakaiya Al 'Anbari dari
Muhanunad bin Abdussalam dari ishaq dari Jarir dari Al A'masy dari Al Hakarn dari
Yalrya bin Al Jazzt deirgrr rgdalcsi, "Apa yang dimintai tolong kepadan)ra." Saya

menduganya salah, yang benar adalah,'Yang me,nolak (apa yang diminta kepadanya)."
Ath-Thabari meriwayatkan dalam Al Jami' 30:203-20/. dari Ibnu Humaid dari

Mihran dari Sufyan dari Salamatr bin Kuhail dari Abu Al Mughirah bahwa seorang laki-
laki bertanya kepada Ibnu Umar t€ntang Al Maa'um. Maka ia menjawab, 'Yaitu harta
yang tidak diberikan zakafirya" Katanya melanjutkur: Alar berkata: Ibnu Ummu 'Abd
berkata, "Yaitu barsrg-barurg yang biasa dibcrikan kepada orang." Ia berkata,

'lMaksudnya adalah apa yurg telah lorjelaskur kepadamu." Ia juga meriwayatkan dengan

makna yang sama dari Abdul Hamid bin Bayan dari Muhammad bin Yazid dari Ismail
dari Salamah bin Kuhail, ia berkata: Ib,nu Umar diturya: Lalu ia menyebutkan redaksi
yang sarna. Dan juga dri Hrun bin l&is Al Asham dari Abdunahman bin Muhammad
Al Muharibi dari Ismail bin Abu Khalid dari Salamah bin Kuhail. Dan juga dari Ibnu
Humaid dri Mihran dri l$tail bin Abu fGdid. Dan juga dri Sulaiman bin

lL-
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1326- Abu Daud: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu
'Awanah menceritakan kepada kami dari ,Ashim bin Abu An-
Najud dari Syaqiq dari Abdullah, ia berkata,

"Kami menganggap Al Ma'uun (Dan enggan [nenolong dengaiJ
barang berguna) pada masa Rasulullah SAW adalah meminjam
timba d"r 1*1i.n(1326)

Mqhanrrrad bin Ma'di IGrb Ar-Ru'aini dari Baqiyrh bin Al walid dari syu'bah dari
salarnah bin Kuhail dari Abu Al Mughiratr -dari Bani Asad- dengan makna yang sama.

_. 
'''lt-S_uryIi mengrrtipnya d*ini dalun Ad-Dun 6: 401; ain aari .lUdrntaq, et

Firyabi, salid bin Manshur dan Ibnu Al,Mundzir dari Abu Al Mughirah dengan -a."yang 
.sg.r-na. Lihat atsar berikutrya dm talchrij-aya.
'1'- Srmur-nya l: 167.efu-ffraUari #ri.ir"1,"tt-nya dalam Al Jami' 30: 206 dari

Armu bin Ali dari Abu Daud dari Abu 'Awanah dari 'Ashim bin Bahdalah dari Abu
Wail dari Abdullah dengan redaksi yang sama dengan redaksi, '"Tidak mau memberikan
lqba dan yang sejenisnya." Ia juga meriwayatkannya 30: 205 dari Muhammad bin
'lrbaid Al Muharibi dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dai Haritsah dari Abu Al
'Abidain 

_ 
dan Sa'd bin 'Iyadh dari AMullatr dengarl redaksi ),ang sama. Ia

menambahkan, "Kapak- "Dur segala sesuatu png dibutuhkan.,' Dan iiga aari Ahmad
bin Manshur Ar-Ramadi dari Abu Al Jawwab dari ,Amrnar bin Zuraii ioi .a,bu Irhuq
dari Hadtsah bin Mudharrib dari Abu Al 'Abidain dari Abdullah aenjan redaksi yanj
sama. setelalmya disebutkan: Abu Bakar berkata: Abu Al Jawwab uert<ata: zuhaii bin
Muawiyah berbeda dengannya dalam menyikapi hadits diriwayatkan oleh Al Hasan Al
Asyab dari Zuhah dari Abu Ishaq dari Haritsah dari Abu Al ,Abidain. 

Dan juga 30:204
dari Ibnu AI Mutsanna dari Muharnnoad bin Ja'far dari Syu'bah dari Al Hakam dari
va!v1 dari Abu Al 'Abidain tanpa menyebutkan nama Rasulullah SAW; dan dengan
tambahan *KaPak', 

akan tetspi saelah disebutkan, "Dua benda dari tiga benda terseb;t."

-sry'b* berkatq 'Kapalq tidak ada keraguan di datamnya." Dan Juga dari Ibnu Al
Mutsanna dari Al wslid dad Syu'bah dad Al Hakam bin ,utaibah laii vahya uu at
yzza dyzyrredaksi yang sama. Dan juga dari ya'qub bin Ibra\im dari Ibnu 'Ulayyah
dari Syu'bah dari Al Hakarn dengan redaksi lrang sama. Dan.juga 30: 205 dari Khallad
dari An-Nadhr dari Israil dari Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudharrib dari Abu Al
'Abidain dengan redaksi, "Dan engan (nenoloig dengon) barang berguna,,: yaitu
kuali, kapak dan timba." Dan juga dari Ibnu rrumaid darl tvtitrran a"ri Al Hasan dan
Salamah bin Kuhail dari,Abu Al 'Abidain deirgan redaksi ),ang sama. Ia menambahkan,
"Dan yang sejenisnya." Dan juga dari Abu ruraiu dari Abdunihman bin Muhammad Ai
Muharibi dari Al Mas'udi dari Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain dengan redaksi
)Nang sama. Dan juga dari Ibnu Humaid dui Mihran dari Sutmn dari Al A;masy dari
Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari lb,nu Masiud dengan redaksi yang
sarna. Dan juga dari Ibnu Basysyar dari Abdurratrman dari su8nn aari Al e,masy aai
lbldl1 +t:Taimi. Dan juga dari Ibnu Humaid dari Mihran dari Sufyan dad Al A;masy
dari Malik bin Al Harits dari Ibnu Mas'ud. Dar juga 30:205-206 d;.i ,b, Kuraib dari
Waki'-d8ri- Al A'masy {ari Ibra}rim dcngan rcdalsi },ang sama. Dan juga 30: 204_205
dari Abu Kuraib dari waki' dad AI A'masy dari Al Haka; bin yahya 6in'et r.zr", aoi
Abu Al 'Abidain. Redalci awalnya adarah, "yaitu yang menolakiarang-barang yang
biasa dipakai scsarna marusia." Dur juga dri Abu.ei-salib dari Abu uuiwiptr a"li eI
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O SURAH ALKAAFIRUUN C

A'masy dari Ibratrim dari Abdullah. Dan juga dari Khallad dari An-Nadhr dari Al
Mas'udi dari Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain. Redaksi awalnya adalah, "Yang
biasa diberikan kepada sesama manusia." ,

Ibnu Katsir mengutipnya drulam At-Tafsir 8: 517 dari Ibnu Jarir dari Muhammad bin
'IJbaid Al Muharibi. Ia juga mengutipnya darinya dari Arnru bin Ali. Dan juga dari Abu
Daud dan An-Nasa'.i dari Qutaibah dari Abu 'Awanah dengan sanadnya. Pada redaksi
awal riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Setiap perbuatan baik adalah sedekah." Dan juga
dari Ibnu Abu Hatim dari ayahnya dari 'Affan dari Hammad bin Salamah dari 'Ashim
dari Zin dari Abdutlah. Didalanrrya disebutkan, "Timbangan." Sebagai ganti dari
"Kapak." Dan juga dari Al A'masy dan Syu'bah dari Al Hakam dari Yahya bin Al Jazzar
seperti riwayat Ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Waki' dari Al A'masy dari Al Hakam.
Tapi di dalamnya tidak disebutkan, "Timba." Dan juga dari Al A'masy dari Ibrahim dari
Al Harits bin Suwaid, tapi di dalarmrya tidak disebutkan, "Kuali." Dan juga dari Al
Mas'udi dari Salamah bin Kuhail dari Abu Al 'Abidain seperti riwayat Ath-Thabari dari
Khallad dari An-Nadhr dari Al Mas'udi.

Al Baghawi meriwayatkannya dalam Al Ma'alim 7:249 dengn redaksi, *Kapah

kuali, timba dan sejenisnya."
Az-Zamakhsyari meriwayatkannya dalam Al Kasysyaf 4: 237 dengan redaksi,

"Yang tidak mau memberikan (meminjamkan) barang-barang umum seperti kapalq
kuali, timba, gelas dan lain-lairmya."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan makna ini dalam Az-kd 9: 245 .

As-Suyuthi mengutipnya daJ,arll' Ad-Dun 6: 400 dari Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu
Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i, Al lnzzar, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ath-Thabarani (dalam Al Ausath), Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi (dalam
Sunan-nya) dari berbagai jalur dari Ibnu Mas'ud dengan redalcsi aslinya. Ia
menambahkan, "Kapak, timburgan dan segala yang biasa dipinjamkan di antara kalian."
Ia juga mengutipnya dari Ath-Thabarfii seperti rcda}si Ath-Thabari dari Muhammad
bin 'Ubaid Al Muharibi. Dan juga dari Al Firyabi dm Al Baihaqi dengan redaksi yang

sama. Ia juga mengutip dari Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud "Orang-orang Islam
merninjam timba, kuali, kapak dan sejenismya kepada orang:orang munafik, tapi mereka
tidak mau meminjamkann)"a. Maka Allah menunmlwr ayat, "Dan enggan (menolong

Tafsfi lbnulvlas'ud,



1327- Ibnu Al Jauzi: Ma*ki1ryah.

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud Al Hasan. dan

Jumhur.o34

1328- At-Timidzi: Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Badl bin Al Muhabbir menceritakan

kepada karli, AMul Malik bin Ma'dan menceritakan kepada

kami dari 'Ashim bin Bahdalah dari Abu Wail dari Abdullatr bin
Mas'ud, ia berkata, "Yang aku hapat adalah )rang alru dengar dari

Rasulullah SAW bahwa beliau membaca pada shalat dua rakaat

setelah Maghrib dan dua rakaat sebelum shalat fajar: ,:=1f- S
@ arya:i 6atgkarltah:-Hai orals-orang lrafir) (Qs. Al
r""n-*irogn dan e 

"A'ffr;3, 
Q{atakanlah: DiaJah

Allah yang MahaEsa) (Qs. Al [rhlash).n(t32t)

t'n 
- Zad g: 252. Al Qurthubi mcriwayatkannya &lun Al Ahtron 2O: 224.t'u- Shahih-tya 2: ?23-?24. Abu Isa bcrlda, 'Iledits gharib; karni tidsk

mengetahuinya l<ecuali dari hadits Abdul Malft bin Ma'dan dri 'Ashim." Ia juga
memyebutkmnya 2:210.

Al Baghawi meriwayatkrrnya dalam Al Ma'alim 6: 199 pada suralr Qaaf apt 40
dari Abu Utsr,nm Adh-Dhabbi dsi Abu Muhflnrrad Al Jurshi dari Abu Al 'Abbas Al
Mahbubi dri Abu Isa At-Tirmidzi dari Muhamnrad bin Al Mutsuma dari Badl bin Al
Muhabbirdcngurrodalsi yangsama. .

Ibnu Majah meriwayatkurnya dalam Sunan-nya l: 369 dari Ahmad bin Al Adtar
dari Abduralmm bin Waqid; dan dri Muhammad bin Al Muamnil bin Ash-Shabbatr
dari Badl bin Al Muhabbic keduanya dari AMul Malik bin Al Walid dari 'Ashim
de,ngan redaksi,'?ada dua raloat setelah shalat Maghrib" sajatanpa "Shalat fajar."

As-suyrthi juga mengutipnya darinya dalun Ad-Dur 6: 405.

TotsirlbuMas'u.il
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1329. Az-Zurnthspi: Ihi lbun Mas'ud:

Balrwa snrah ini dinmakan svahAt-Taadi''o3D\

1330- Ibnu Harnbal: Waki' menceritakan kepada kami dari Israil dari

AbulshaqdariAbu'I'JbaidahdariAbdullah,iaberkata:

Ketika turun kepada Rasulullah SAW: 'cav iti'; i\4liL
@ @patila telah datang pertolonganAilah dan lcemenangan)

(Qs.An-Nashr[ll0]:1),beliauban>'akmembacanyaketika
nrku,: subhaoukatlaahumma rabbanaa wabihamdilw,

allaahummaghfirli, innaka antat-tawwaburrahim' (3 kali)'o 330)

'*- K*ytyof4:240.nto--jl'nifiad 5:252. Syakir memvonisnya dha'dl<nena Abu 'Ubaidah tidak

mendc,ngar- dari ayatrnya. Ia jugt mcriwayatkmnya 6: 8f dri Abdll Malik bin Anru

e;il6;; aan ari Abd,rd"rq dri Suqrur dari Abu Ishaq dari {b9 '_Ubaidah dengat

redalsi yarrg r*". Dur juga O: ios ari Abdutlah bin Al Walid dari Suffan dari Abu

Ishaq 6crrgg; redaksi y";g r-rr Dar jug. 6: 166 dri Abu Qathn dari Al Mas'udi dari

ebu ishaqdengan redaksi )'ang sans secaa panjurg lebr'
tbru'Xatsir merrgutipnya drinya dzlrn At-Tafsir 8: 533 dengan riwayat aslinya. Ia

berkata, "Ahmad menyendiri dalanr periwayatannya'"

Ib,nu Abu Hatim meriwayanlrrrmya dri aphnya dri Anru bin Mrlrratr dui Syr'balt

dari Abu Ishaq.
Al Hakim meriwayatkunr)ra dalan Al Mustadrak 2: 538-539 dari Abu Al 'Abbas

Muhrmnad bin Ahmai Al Mahbubi da.i Al Fadhl bin Abdul Jabbr dari An-Nadhr bin-dffii 
d*i Syg'batr dri Abu Istraq densan rcdaksi yang sama. Ia menilainya shahih

dan diperlcn* olch Adz-Dzalrabi.
As.Suyrt}rimengutiprryadrinyaffiamAd-hrr6:408darr9oiI,,Mardawaih.
Ath-Thabari rn*i*iviimf dalam Al Jami' 3O: 217 drrl Ibnu Humaid dari

Mihran dari Abu Mu'adz-Isa birYazid dari Abu Ishaq deirgan redaksi yang sama' Di

dalanrrya disebutkan, "Al Gh@' sebssai ganti dri "Ar'Rahiim'"

TdstuIbnulvlas'ud Fil
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c,itc&i6r€D
{@ i''-

(Binasalah kefu& tmrgur Ahu latub itm seilrwgu}r,l,,a ilia
al<$rbinaseTidnlrJahWaedahWadaffyolrortobe^.itmya

dorr a1ayorrgiausahal<an) (Qs. Al Masad [11lJ: !.2)

l33l- Al Baghawi: Ibnu lvlas'ud berkata: Ketika Rasulullah sAw
mengajak kerabat-kerabatnya kepada (agama) Allah ,Azza 

Wa
Jalla, Abu Lahab berkat4 "Jika yang dikatakan putra saudaraku
benar, maka aku alcan me,nebus diriku dengan harta dan anakku.',
Maka Allah menurunlcan ayat ini: 'lU li *; U (Tidaktah
berfoedah harta bendanya dan apa yang ia
wahakanl.$lar)

_ - - As-suytrthi nrngrtipnya drinya dalsn Ad-Dm 6: 40g; dm dari Abdunazzaq,
Muharnmad bin Nashr, Ibmu AI Mudzir &n lbnu Mudawarh.

""- Ma'alim 7 : 263. Ibnu Al Jauzi nrcriwayatkurn ya dalarn Az-fud 9: 260 deirgan
rcdalsi )ang sam&

Ibnu Katsh mcriwayatlcrm),a dalurr At-Tafsir E: 535. Di dalannp disebutkan,
'rGtika Nabi sAw margajalc kaunrrya tcgaai ksimmm" dan ..Alu -akan 

mc,nebus
diriku dargan harta dm makku."

S;-,44r":*y

TafsblhwMas'ud



O SURAH AL IKHLASH O

1332- Ibnu Al Jauzi: Maltkiyyah

. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Al Hasan (dan lain-

lainnYa)'(l3rz)

1333- Ibnu Katsir: 'Ubaid bin Ishaq Al 'Aththar meriwayatkan dari

Qais bin Ar-Rabi' dari 'Ashim bin Abu Wail dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata:

Orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW,

'T.{asabkanlah kepada kami Tuhanmu." Maka turunlah surah ini:

@ 
ttci {ifr '; S, (Katakanlah: Dia-lah Allah yang Maha

Esa.) (Q;. AI Iktrlash [12]: l)(1333)

1334- Al Qurthubi: An-Nasa'i meriwayatkan'dari Abdullah, ia berkata:

Kami tertimpa hujan ringan dan gelap. Lalu kami menunggu

Rasulullah SAW keluar. Kemudian ia menyebutkan perkataan

yang semalma. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk shalat

mengimami kami. Malm beliau bersabda, "Ucapkanlah." Aku
bertanya, "Apa yang hanrs kuucapkan?" Beliau bersabda

(membaca a1lat), @ 
"Ai';ifr'j 

$ lxotot*nlah: Dia-lah Altah
yang Maha Esa) dan At Mu'awyvidzatain pada sore hari dan pagt

"t'- Zad g:269. Al Qurthubi meriwayatkannyadalamAl Ahkam 20:2M.
r3r3- Tafsir 8:538. Dan setelahnya disebutkan: Ath-Thabarani berkata: Al Firyabi

dan lainJainnya meriwayatkan dari Qais dari Abu 'Ashim dari Abu Wail secara mursal.
As-Suytrthi me,ngutipnya dalam Ad-Dan 6: 410 dari Ath-Thabarmi dan Abu Asy-

S),arkh (ddrmAl 'Azhamah) dargan redaksi yang sama.
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hari sebanyak 3 kali, maka ia akan mencukupimu
(melindungimu) dari segala sesuatu."(1334)

1335- As-suyrthi: Ibnu Adh-Dhurai s, AlBazzarMuhammad bin Nashr
dan Ath-Thabarani mengeluarkan (dengan sanad yang shahih)
dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda,
*Apalrah kalian tidak sanggup rnembaca sepertiga Al eur,an
setiap malam?" Mereka bertanya, ..Siapakah yang mampu
melakukannya?" Nabi bersabda, ..Tentu eul huwallahu ahad
sebanding dengan sepertiga Al Qur's1.-(133D

1336- Abu Daud: 'Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami,
ayahku menceritakan kepada karri, eurrah menceritakan kepada" 
kami dari An-Nazzal bin 'Ammar dari Abu Utbman An-Nahdi:

Bahwa ia shalat Maghrib di belakang Ibnu Mas,ud, lalu Ibnu
Mas'ud mernbaca: Qul huutaltahu ahad.0336)

{@:(l*4i';t1 y
(Nlah ailalah Tulwrr yang beryorrang lepfia.Nyd segorlo

semafi) (Qr. Al Ikhlaash Ul}l:2)

1337- Ar-Rabi': Ibnu Mas'ud ditanya tentang '3i/Ai 
Oang

bergantung kcpada-Nya segala sesuittu), maka ia menjawab,
"Yang bergantung kepada-Nya dalam setiap ks!ut'rhan..(1337)

1338- Ibnu Katsir: Al A'masy mengatakan (meriwayatkan) dari Syaqiq
Abu wail: 3i/,.ti 'ii 6nan adarah ruhan yang bergantung

t"'- Ahlcam 2O: 2SZ. Aku tidsk menemulurn ya dalam Al Mujrabapada Sunan An-
Nasa'i yang ada di hadapanlar.

""- Ad'Durr 6:4l4.Ia juga mcngutipnya dcngan redaksi yang sama 6: 415 dari
Ahma4 Abu 'ubaid, An-Nasa'i Ibnu Majatr dan Ibnu Adh-Dhurais-dari lbnu.Mas,ud
secara ringkas.

Ibnu Katsir mengutipnya dalamlt-Tafstr 8: s4l-s42 dari imam Ahmad dan Ibnu
Majah &ii Abu Mas'ud.

l'36-.Srzaa-nya l: 82.

"t'-At MusnLd3:3i.

ffiblbwMas,ud
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lrepada-I,tya segala sesuatu.): Tuan yang berakhir padanya segala

, kepemimpinan.

'Ashim meriwayatkannya dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud

dengan redaksi yang sama.(1338)

""- Tafsir S: 547. Di dalanurya disebutkan: Dari Syaqiq dari Abu Wail. Ini salah;
Syaqiq adalatr Abu Wail.

T$sir lbnuMas'u.d
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L33g- As-suyuthi: Ath-Thabarani mengeluarkan (dalam Al Ausath

dengan sanad hasan) dari Ibnu Mas'ud:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Telah diturunkan kepadaku

ayat-ayat yang tidak ada satupun ayat-ayat yailg serupa

dengannya: Al Mu' awwidzataln 3o33e)

1340- Ibnu Harnbal: Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami,

Suffan menceritakan kepada kami, Ar-Rukain menceritakan

kepada kami dari Al Qasim bin Hassan dari pamannya

Abdurralman bin Harmalah dari Ibnu Mas'ud, iaberkata:

Nabi SAW tidak menyukai ... Ruqyah, kecuali dengm Al
Mu'awwidzaat.Qw)

t'3e- Ad-t\or 6: 416. At Mu'awwidzatafi adalah suratr Al Falaq dan An-Naas.ril- Al Musnad 5:291-292. hri merupakan bagan dari hadits yang lebih panjmg
yang telah di-takhrij sebelunmya pada sr.uah Luqman ayat 18.

As-Suyrthi mangutipnya disini dalam Ad-Durr 6: 416 dari Abu Daud, An-Nasa'i
dan Al Hakim. Ia juga mengutipnya dari Al Baihaqi (dalam Syu'ab Al Iman) dengan
hanya menyebutkur yang disebutkan disini.

AL FALAQ
&

Tafsir lbrwVifas'ud
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o KHATMUL QUR-Ar{ O

L34l- As-suyrthi: Ibnu Adh-Dhtrais mengeluarkan dari Abdullah bin

Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa'yang menghatamkan (bacaan)

Al Qur'an, ia memiliki doa yang mustajab.'(l3al)

tilt- Ad-t\r,r 6:42i2.

Tdlrtbrl.lutas'u/, fiiitl


